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Existem momento em nossas vidas que vale uma reflexão e uma correção.
Esse é o motivo deste livro.

Após um post em uma rede social, recebi uma crítica que julguei
devastadora, realmente isso não me impacta, pois sei que quem publica
deve estar preparado para tudo, do elogio a agressão. Todavia, nesse dia,
algo estava fora do eixo. 

Lí, re-lí, tri-lí, li novamente e outra vez, pensei se responderia ou não... E,
portanto não fui intempestivo, respondi de forma ríspida, sempre na
educação, mas duramente. Alguns minutos depois a pessoa me manda um
áudio explicando seu post. Não era uma crítica a mim. E sim uma
concordância. PUTZ!!! Fiz o que mais odeio... Revidei injustamente. 

Pedi milhares de desculpas ao querido Sirlei Torrezani e tirei 2 dias para
rever minha conduta. 'Onde errei?', 'Como eu, tão cuidadoso, cometi um
erro tão grosseiro? '... O tempo trouxe a resposta: uma certa
ESQUIZOFRENIA MORAL, algo que nunca tive: NECESSIDADE DE TER
RAZÃO e algo que já conhecia: PRONTIDÃO DE DEFESA. 

Como processo de aprendizado resolvi mudar minha conduta: me tornando
ainda mais paciente e científico, buscando com Lógica, Tranquilidade e
Razão criar melhores DIÁLOGOS com as pessoas... principalmente as mais
difíceis. 

O livro é composto por 28 Conversas reais que tentei reproduzir com o
máximo de fidelidade (incluindo errados de digitação e ortografia), mas sem
expôr ninguém, as conversas com as pessoas, sendo que informei que faria a
todas elas para evitar a falta de ética. Nem todas ocorreram na ordem que
aparecem no livro e algumas foram recuperadas de tempos antes do fato
gerador (minha resposta ríspida), mas 100% verdadeiras. 

Assim nasce essa catarse em linhas... um auto-conhecimento guiado, não
por ser um herói da saga "copoliana", como disse um grande amigo, mas
para entender como o vilão que existe em mim conhece o vilão que existe
nos outros. 

Julguem como quiserem, afinal não quero convencer ninguém, a nada,
apenas mostrar que é possível ter ciência, lógica e debate. 

Agradeço a todos que ajudaram: Jorge Castro, Mara Pires, Ualter R.
Barbosa, Ariovaldo Pereira, Wanderladya Noronha, Anderson Souza,
Geniffer Januth, Adriane Moll, José Rogério Rodrigues, Maycon Nunes,
Maria Tereza, Leia Souza, Adriana do Carlos, Solange Matos, Arlinda
Maria Menezes, Gi Oliveira, Sirdilene Fernandes, Frederico José
Ferreira, Marcelo Lugon, Rani Juliano, Diego Mansano, Fabiana
Pechincha, Danilo Ventorotti,
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Arlinda Maria Menezes Carmona, Alexandre Caramelo, Elizete
Miranda, Daniel Silveira Loureiro, Ricardo Porto, Israel Batista,
Renato Fonseca Monteiro, Welton Medeiro, Luciano Bilotta, Geyse
Andrade, Eliane Gomes, Henrique Farias, Everton Peroni, Eduardo
Dalla Mura, Gegê Dalla Mura, Milena Wandekoken, Maria Angélica,
Ikaro Vargas, Felipe Nichio, Vinicius Bacheti, Chrstina Ayres, ...
ufa!! Se eu fosse citar todos os  3827 ‘sentimentos’ e 1419
comentários... seria um livro só para isso, mas TODOS VCs fizeram
esse Livro.

Cada palavra, Like, Love, Risada, Grrrrrr... foi importante. As
críticas também, as ofensas no privado e a ligações à noite com
ameaças nem tanto kkk kkk kkk, mas também serviram para eu
entender que quanto 'gritam' é porque realmente dói. 

Como o Livro é GRATUITO ganhei ZERO reais, logo... divido R$0,00
por 3016 pessoas que se “envolveram nessas 24 publicações” fico
devendo R$0,00 para vocês... Devo não e nego, pago quando puder
kkk (ops... rir assim não pode portanto risos, risos, risos).

Não podia deixar de agradecer ao NÚCLEO: Carol (A minha razão
para a Razão), Cláudio e Maurício, Ricardo Mohammed, Eric
Rubiale, Francisco Viana, aos Pais do Lucca (Alê/Karol), aos pais da
Malu (Fofs/Vanessah) e a quem me tolera todas as madrugadas
Bazinga + RedBull (kkkkkkk)

www.flaviocavalcante.com
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FLÁVIO  CAVALCANTE
Prof. Flávio Cavalcante é um escritor com 27 livros escritos, Pesquisador nas áreas de

Negociação - Estratégia - Educação, Empresário, Professor com mais de 20 anos de
experiência, Orientador de mais de 2500 TCCs, Cientista, Palestrante com mais de 2000

Palestras Ministradas, Publicou mais de 50 artigos científicos, orientou mais de 6000
planos de negócio, Consultor com 17 anos de experiência, criador de 58 testes

comportamentais, Poeta, Colunista de Jornais e Revistas em todo Brasil, Comentarista
em 21 rádios, Desenvolvedor Web, Gestor de mais de 300 Projetos, Host de Programas

na Web, Músico, Cozinheiro amador, Comediante, Roteirista, Marido, Irmão... E Daí?
Sinceramente nada disso tem valor nenhum... Apenas dois números tem valor: 0 e 1... 

o Certezas que tenho e 1 motivo para começar tudo de novo e aprender. 



PIMENTORIUM IN ANNUS ALHEIUS

REFRESCUS EST
QUANDO A PIMENTA SE TORNA REFERESCO

DIÁLOGO 1

DIÁLOGO SOBRE A ESQUIZOFRENIA MORAL   |    05

AMIGO DE ESQUERDA: "Esse genocida do Bozo

empurrando cloroquina e AZITROMICINA nas

pessoas"

EU: "É simples, só não usar" 

AMIGO DE ESQUERDA: "E não vou usar

mesmo, a OMS não recomenda" 

EU: "Mas não recomendava também o uso de

máscaras por não doentes e voltou atrás"

AMIGO DE ESQUERDA: "Mas A Revista The

Lancenet mostrou um artigo que diz que mata" 

EU: "Minha esposa usa há anos para outros fins e

nunca teve nada, o remédio era vendido sem

receita... E artigos científicos podem ser

refutados" 

AMIGO DE ESQUERDA: "Mas tem gente

tomando e morrendo assim mesmo" 

EU: "ora, então cancela a quimioterapia, o AZT,

as cirurgias cardíacas...pois as pessoas morrem

também, mesmo fazendo elas" 

AMIGO DE ESQUERDA: "Esses Bolsominions,

São o gado da pior espécie. Vai se f****, vc está

matando as pessoas com essa cloroquina do

capeta. Não falo mais com você." 

10 dias depois 

AMIGO DE ESQUERDA: "Cara, vc conhece

algum médico que receita Hidroxicloroquina?

Minha filha, minha esposa e eu estamos com

Covid19" 

EU: "Pergunta pro Bozo." 

AMIGO DE ESQUERDA: "Pára Cara é coisa

séria, tá acontecendo comigo agora... minha vida

está em risco" 

EU: "Pois é... antes era o filho dos outros, a

mulher dos outros, a vida dos outros... quem é o

genocida?"

EU:  "Mas vou te ajudar, compra 1 pão com

mortadela, chama todos que divergem de você

de Fascista e procura o Dr. Xxxxxxxx ele

acredita na Hidroxicloroquina... mas seu

governador não, por isso pobres estão

morrendo."

AMIGO DE ESQUERDA: "Eu não estou

preocupado com governador, com pobre, com

nada... minha família tá em risco." 

8 dias depois 

EU: "E aí, meu amigo? Dr. Fulano falou que vc o

procurou. Tá tudo bem?" 

AMIGO DE ESQUERDA: "Esta 100% todos

estamos bem"

EU: "e aí? Mudou sua opinião sobre a

cloroquina?" 

AMIGO DE ESQUERDA: "Não, agora tenho

certeza que o Bozo tá errado, tenho certeza que

o que me curou foi a Azitromicina, a cloroquina

não ajudou em nada... maldito Bozo e seu gado"

EU: "Pimentorium in annus alheius refrescus

est."

Estava eu em meu trabalho, quando por Whatsapp
recebo um texto de um amigo de esquerda.



AMIGO DE ESQUERDA: "o povo acordou e vai

lutar contra o racismo, o nazismo e o fascimo do

Bozo... até que enfim uma manifestação

democrática"

EU: "Mas não o povo não tem feito manifestações

pro-Bolsonaro toda semana, algumas delas muito

grandes. Todas informadas as autoridades, sem

violência e defendendo alguém que foi eleito pelo

povo?" 

AMIGO DE ESQUERDA: "mas é Tudo gente paga

ou idiota, vc por exemplo sei que é um idiota que

defende esse nazista." 

EU: "Obrigado pelo idiota... ora como um nazista

tem apoio do Estado de Israel que já visitou e

demonstrou mais ao interesse no Brasil de

Bolsonaro que nos de FHC, Lula, Dilma e Temer

juntos?" 

AMIGO DE ESQUERDA: "deve ser nazista

também..." 

EU: "Um judeu nazista? Sério mesmo? Isso é como

um flamenguista vascaíno. Não faz nenhum

sentido. É fato que não 100% de apoio em lugar

algum a político algum, mas o Estado de Israel está

alinhado com o Governo Bolsonaro." 

AMIGO DE ESQUERDA: "mas o nazismo é de

Direita, né vocês estão todos juntos nesse plano de

dominar o mundo?"

EU: "SIM, parabéns você descobriu tudo, nosso

plano mirabolante...Estamos todos nós de Direita,

os Neo-Nazi, os Maçons, os iluminattis, o Pink, o

cérebro... kkkkkkkkk. Meu amigo, você está

confundindo alhos com bugalhos"

EU: "Se o Nazismo é de Direita pq então pq a

suástica é aplicada no fundo vermelho? "

NARCISIO TURPIS INVENIT QUOD

NON SPECULUM
NARCISIO ACHA FÊIO O QUE NÃO É ESPELHO
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AMIGO DE ESQUERDA: "pode ser por acaso,

por ser uma cor maneira... sei lá... isso não quer

dizer nada."

EU: "Risos - e por que o partido do Hitler era o

Partido Nacional  SOCIALISTA dos

TRABALHADORES alemães?" 

AMIGO DE ESQUERDA: "Ah vai a M****, larga

de fake news. Seu gado. O movimento antifas é

a prova da democracia"

5 dias depois

Estava em minha casa, quando por Whatsapp recebo
um texto de um amigo de esquerda.

Toca o telefone: 

AMIGO DE ESQUERDA: "Alô, Flávio, Eu vi que

Israel está apoiando o Genocida...nem judeus

sabem que ele é um Nazista, povo burro, tinha

mais que morrer mesmo... tem que fechar

fronteira para esses judeus, povinho de merda."

EU: "Pois é essa frase, essa frase é típica de um

nazista, mas Israel tem a contra-inteligência

mais preparada do mundo. mas te pergunto:

você achar que o Presidente deve tentar usar a

propaganda para controlar a população, como o

PSDB, PT e PMDB fizeram?" 

AMIGO DE ESQUERDA aos gritos: "SIM, SE O

LULA FEZ É CORRETO...O BOZO QUE SÓ TEM

INCOMPETENTE E NÃO FAZ" 



NARCISIO TURPIS INVENIT QUOD

NON SPECULUM
CONTINUAÇÃO...
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AMIGO DE ESQUERDA: "SIM, o brasileiro não

tem maturidade para ter tantos direitos, tem

que ser tudo com mão de ferro... não sabe usar.

Tem que ser fiscalizado"

EU: "Pois é... vc tem muitas características de

Nazista kkkkkkk, mas se Brasileiro tem que ser

levado na mão de ferro ... pq reclama do

Bolsonaro ser autoritário" 

Tuuuu tuuuuu tuuuuuu tuuuuuuu TELEFONE
DESLIGADO 

EU pensei "narcisio turpis invenit quod non
Speculum"



AMIGA DE ESQUERDA: "Chegamos em 30Mil

mortos no Brasil... é muito triste. E você ainda

apoia esse genocida, seu presidente. Nenhum

presidente matou tantos brasileiros" 

EU: "Bom dia, fulana, tudo bem? Como vai a sua

família? Mesmo você não perguntando, a minha vai

bem e eu estou bem, também. Mas vamos refletir

sobre seu argumento: mas só se vc quiser evoluir...

não quero te convencer de NADA. Não sou o dono

da verdade e nem quero ser. Topa?" 

AMIGA DE ESQUERDA: "Humf, lá vem você

passar pano, para amenizar esse genocida. Mas

dessa vez vc não vai me convencer." 

EU: "Você tem plano de saúde?"

AMIGA DE ESQUERDA: "??????? Não, desde 2016,

mas o que isso tem a ver????"

EU: "Vc tá com dinheiro sobrando?"

AMIGA DE ESQUERDA: "Claro que não... vc deve

saber que perdi meu emprego em 2018 e não me

recoloquei ainda"

EU: "Então pronto, já entendi você não me ligou

para debater, mas sim pra dar vazão a sua

frustração. Falar e não ouvir. Ouvir sem querer

entender. Para fazer um monólogo... ok. Vc quer

um ouvido amigo que diz sim pra tudo. Posso ser

isso pra vc. Sem problemas." 

AMIGA DE ESQUERDA: "Ahhhhh viu, ficou sem

argumentos... eu venci. Kkkkkkkk" 

EU: "Se pensar assim te faz feliz... vc tem mais

alguma reclamação do governo para fazer?" 

AMIGA DE ESQUERDA: "SIM, VÁRIAS." (subindo

o tom).

EU: "Excelente, vamos lá... pega caneta e papel e

lista suas reclamações"

STULTI VIS LOQUI CONCLUDERE

VOLUNT SAPIENTES
O TOLO GOSTA DE FALAR, NUNCA DE OUVIR
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AMIGA DE ESQUERDA: "PARA QUÊ???"

(falando ríspidamente e alto) 

EU: "Cara cidadã, para enviar pro Call Center da

ouvidoria do Governo Federal, eles vão te

ajudar. Anota o número aí." 

AMIGA DE ESQUERDA: "AAHHHHHHH VAI

SE F****, TÁ TIRANDO ONDA COM MINHA

CARA, ACHEI QUE VC FOSSE MEU AMIGO...

MAS BOLSOMINION É ASSIM, ACABA COM

AS AMIZADES POR CONTA DESSE BOSTA" 

 (aos gritos).

EU:"A) se fossemos amigos você tinha

começado perguntando como estou, como está

minha família... amigos fazem assim. 

B) Se vc quer falar e não ouvir o melhor lugar é o

psiquiatra e o segundo é o Call Center... como vc

disse que está sem plano de saúde e sem

dinheiro... o Call Center da ouvidoria parece sua

única solução. 

C) Jamais defenderia o DÓRIA." 

AMIGA DE ESQUERDA: "VOU TE BLOQUEAR

SEU M****, SEU NAZISTA, SEU GENOCIDA"

(aos gritos)

Bloqueou mesmo

Estava em minha casa, quando por Whatsapp recebo
uma chamada de áudio de uma amiga, que não falava
há uns 10 meses.



IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Flávio,

quem vc pensa que é? Seu Merda. Nazista de

Bosta, fez minha irmã chorar, se eu te encontrar

vou descer a porrada em VOCÊ." 

EU: "Oi fulano, tudo bem? Como está a família? A

minha vai bem, mesmo não perguntando... mas na

sua pergunta você já deu a resposta: Eu penso que

sou Flávio, pq?" 

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "pq vc falou

com respeito com a minha irmã." 

EU: "Quando?" 

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Pelo

Whatsapp..." 

EU: " VOCÊ (com ênfase na palavra) não leu a

conversa toda não é? Sugiro que vá ler... jamais

faltei com respeito a ela ou ninguém. Muito pelo

contrário. Eu espero aqui ... Leia e me fale." 

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Não vou ler

nada, eu confio na minha irmã." 

EU: "OK! É direito seu, mas vc esta cometendo

uma injustiça, me ofendendo e me ameaçando,

tudo tendo como base uma FAKE NEWS... vc acha

isso certo?" 

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Tá

chamando minha Irmã de mentirosa? Calmaê, vou

ler e se eu achar que você foi grosso com ela você

está f*****." 

EU: "vai lá"

alguns minutos depois... toca o telefone de novo.

QUI SEMINAT VENTUM PROCELLÆ

EST QUI METIT
QUEM PLANTA VENTO, COLHE VENDAVAL

DIÁLOGO 4
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IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Flávio, vc

foi debochado sim. Ela só queria conversar." 

EU: "Quem ofendeu quem?" 

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Ela te

ofendeu, primeiro... pensando bem só ela

ofendeu... mas é porque ela tá grávida de um

merda, perdeu o emprego na empreiteira

durante a lava-jato, tá sem grana, não faz outra

coisa a não ser ver novela, fez um churrasco

semana passada e brigou com a melhor amiga,

não terminou a faculdade por causa da redução

do FIES... tá foda a vida dela" 

EU: "Que pena, fico triste por ela. Rezarei para

ela melhorar em todos os aspectos. Mas

Conversar é diálogo e ela queria um monólogo

impondo a vontade dela isso é estupro mental, e

eu não concordo com isso. Você atenderia o

telefone para uma pessoa que faz isso?"

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Não,

tanto que ela me ligou e eu não atendi"

EU: "Fico feliz com a gravidez dela, mas isso não

dá a ela o direito de ser grossa. Caso contrário

eu posso ser grosso agora com você por estar

sendo importunado no meu dia de folga por

você. Explica, mas não justifica. Concorda?"

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Sim."

EU: "Perdeu o emprego na lava-jato e me liga

para criticar o presidente? Vê novela ao invés

da fazer cursos online para ser recolocar, isso é

sábio? Tá sem dinheiro mas fez churrasco?...

meu amigo. Adoraria poder resolver o problema

do mundo todo... e até tentaria se ela tivesse me

dito isso, não tenho bola de cristal... mas pelo

comportamento dela nesse caso, em específico,

já podemos perceber quem causou os

problemas dela, por isso indicaria o Psiquiatra."

Estava em minha casa, 3 dias depois do fato ocorrido
no diálogo anterior  quando por Whatsapp recebo
uma chamada de áudio do irmão amiga de esquerda.



IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Então pede

desculpa pra ela" 

EU: "por que deveria? Ela me ligou, foi sem

educação, quis me usar de privada para despejar

suas frustrações, quer falar sem ouvir, me xingou,

me chamou de Nazista mesmo sendo Judeu (e ela

sabe disso), me bloqueou e ainda fez Fake News

pra vc. E Eu devo desculpas? Me explica esse

conceito" 

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "mas você

tem que ser superior a isso, não se abalar, dar um

exemplo, afinal você é um professor"

EU: "Ora até agora pouco eu era um M****, um

nazista de b**** e que iria apanhar de você. Mas eu

tenho que ser superior? Risos... essa é falácia do

Buller, vc não pode reagir as ofensas gratuitas para

demonstrar que é superior... nunca achei que

apanhar calado era superioridade"

IRMÃO DA AMIGA DE ESQUERDA: "Pensando

bem... acho que não, né?!. Beleza nos falanos

depois" 

EU: "Opaaaaa Beltrano, calmae vc tbm me deve

desculpas. Vc me ligou, foi sem educação, quis me

usar de privada, quiz falar sem ouvir, me xingou,

me chamou de Nazista mesmo sendo Judeu, me

ameaçou e ainda fez Fake News. Será que isso é

genético ou da criação? Mas lembrem-se: ameaçar

pessoas e ofender pessoas sem deixar elas se

defenderem é uma postura mais perto do Nazismo

e do Fascismo que qualquer outra, mas jamais te

acusaria disso" 

 desliga o telefone 

"tantum plantae et procellam gale est qui metit"

QUI SEMINAT VENTUM PROCELLÆ

EST QUI METIT
CONTINUAÇÃO

DIÁLOGO 5
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COLEGA FEMINISTA comentou: "Foi um absurdo

o que fizeram com esse George Floyd, coitado do

menino. Ele tem uma filha. O racismo é triste. Por

isso defendo as manifestações no mundo inteiro.

Policial é bandido e racista. Afinal todo camburão é

um pouco de navio negreiro. Você concorda?" 

EU: "NÃO". 

COLEGA FEMINISTA: "Então vc acha que vidas

negras não importam." 

EU: "Não falei isso. Não concordo com o que você

disse. " 

COLEGA FEMINISTA: "hmm?"

EU: "SIM, Foi um absurdo o que fizeram com esse

George Floyd. Homicídio está errado... mas pq

ninguém falou quando o Capt David Dorn foi

assassinado?"

COLEGA FEMINISTA: "hmm? Quem? Pq de certo

não foi racismo"

EU: "Pois é ele foi morto com um tiro no peito para

evitar que invadissem uma loja." 

COLEGA FEMINISTA: "o que isso tem a ver com o

George Floyd?" 

EU:"Capt David Dorn, tinha 77 anos, era capitão

aposentado da Polícia e foi morto por 'Antifas'.

Deixou filhos e netos... e era negro." 

EU:"George Floyd foi preso por roubo agravado,

tinha passagens por tráfico de drogas, agressão,

falsificação e reação violenta... histórico de reação

a prisão. Nada disso justifica matar, Mas não era

um menino e nem um coitado"

EU: "O pre-conceito é triste. Por isso critico as

manifestações que geram quebra-quebra e

agressões no mundo inteiro. Violência não ensina

paz "

CUM TANTUM MODO REM MEAM

DOCTRINAM
A DOUTRINA ESTÁ CERTA SE ME BENEFICIAR

DIÁLOGO 6
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EU: "Policial NÃO é bandido a grande maioria é

correto, é herói, mas se vc acha isso, não chame

a polícia quando estiver em perigo, chame o

próprio bandido, se é tudo a mesma coisa pra

você. Sobre serem racistas, será?? pois a maioria

se define como negro." 

EU: "Toda a vida é importante, concorda?"

COLEGA FEMINISTA: "concordo, mas negros,

gay e mulheres precisam ser mais defendidos

pois são mais frágeis" 

EU: "E as crianças assassinadas nos abortos não

são frágeis? Que culpa elas tem para serem

executadas?"

4 horas depois ... 

EU: "Oie amiga, não vai responder não?

3 Dias depois...

EU: "Oie??? Você tá aí?"

Esperando até agora...

Em um post meu nas redes sociais...



AMIGA DE DIREITA: "Eu acho um absurdo a

postura da Globo e CNN atacando o presidente

BOLSONARO, temos que fazer algo, não acha?"

EU: "temos e é simples: Muda de canal." 

AMIGA DE DIREITA: "Mas elas vão continuar

espalhando fake News, isso é inadmissível, você

não vai fazer nada?" 

EU: "Já fiz, desliguei a TV. Faça isso, mas se mesmo

assim continuar incomodando você é só tirar os

canais dela da TV a Cabo. Quer o telefone da sua

operadora?" 

AMIGA DE DIREITA: "Mas isso não pune pelo que

fizeram"

EU: "Se mesmo assim atrapalhar: não compre dos

anunciantes dela. Pois de acordo com Maquiavel

mais fácil o homem esquecer o dia da morte do pai

que o dia que tomou um prejuízo financeiro...

conhece Maquiavel?"

AMIGA DE DIREITA: "Não!" 

EU: "Então, desliga a TV e vai ler, pô ... pára de

debater e re-publicar matérias de quem vc não

concorda, ditadas por veículos que você detesta,

para pessoas que sabem menos que você"

Depois da Publicação da conversa

AMIGA DE DIREITA: "Você me expôs com seu

texto"

EU: "Bom dia, tudo bem? Como está sua família?

Como se não citei seu nome, de onde te conheço

ou algo que te identifique? "

AMIGA DE DIREITA: "Mas eu sei que você estava

falando de mim"

EU: "Sim, você já sabia, pois compiei e colei o texto

na íntegra... tem algo novo nele?"

OCCIDERE SIMILIS EST MORTEM SIBI

CONSCISCERET
MATAR O TEMPO É COMETER SUICÍDIO
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AMIGA DE DIREITA: "Não, o texto é integral,

mas me senti ofendida." 

EU: "Por que? Pelo fato de você não conhecer

Maquiavel? De passar muito tempo vendo TV?" 

AMIGA DE DIREITA: "Não sei, mas me senti

mal com isso."

EU: "Se vc se sentiu mal, peço desculpas sem

problemas, mas você não acha que tudo já havia

sido dito, nada foi grosseiro, nada foi agressivo,

nada foi desrespeitoso... logo é algo na sua alma

que está errado?" 

AMIGA DE DIREITA: "NÃO. JAMAIS. VOCÊ

NÃO SABE NADA SOBRE MIM" (Subindo o

tom)

EU: "Pois é... Será que não fez uma avaliação de

que está perdendo tempo e ficou chateada com

o relógio?"

AMIGA DE DIREITA: "Pode ser, mas não te

procurei para isso e sim para reclamar da

Imprensa."

EU: "Pois é... isso se chama síndrome de

Colombo, e acontece quando achamos mais do

que vamos procurar."

Silêncio Total até agora...

Uma AMIGA de DIREITA manda um áudio nervosa no
Whatsapp



CONHECIDO MÉDICO DA OMS: "Olá professor

Flávio, tenho visto post seus ridicularizando a

OMS, vou pedir para que pare. A OMS é uma

organização ótima, referência em ciência, que só

prima por ajudar a humanidade e que se baseia em

ciência, então se você é contra ela, logo você é

contra a ciência. É apenas um conselho, mas se não

parar pode ser muito ruim para você"

EU: "Olá Fulano, tudo..." sou interrompido. 

CONHECIDO MÉDICO DA OMS: "Olá DOUTOR

FULANO, fiz por merecer esse título, afinal te

chamei de professor, mereço receber o mesmo

tratamento" 

EU: "Olá Médico Fulano, tudo bem? Como está sua

família? Espero que bem... sobre o Título de Dr, só

reconheço Professor Doutor, se vc fez essa

titulação, ok... caso contrário temos que chamar o

contador, o matemático, o administrador... e todos

os profissionais de ensino superior de Dr. Topa?"

CONHECIDO MÉDICO DA OMS: "Não topo, pois

a sociedade convencionou chamar de Dr. apenas

médicos, advogados e engenheiros"

EU: "Ainda bem que a sociedade evolui, quando

esse conceito foi criado só existiam esses 3 cursos,

mas tbm mulher não podia votar, existiam

escravos, crimes para limpar a honra eram

naturais... que bom que a sociedade evolui."

EU: "Olá Médico Fulano, tudo bem? Como está sua

família? Espero que bem... respondendo a seu

"conselho". Quem está se ridicularizando é a OMS

com suas mudanças políticas de opinião. Se fosse

só política, sem problemas, mas pessoas estão

morrendo nessa disputa. A OMS é uma

organização ótima na sua opinião, a qual respeito,

mas não na minha. E de muita gente, que financia

isso. Sobre ser referência em ciência, tenho visto,

principalmente no caso do estudo anti-

cloroquina."

NAM STULTI SUNT CARMINA

FALLACIES
QUEM NÃO TEM ARGUMENTOS
VENDE FALÁCIAS
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EU: "usar a falácia do equívoco é medonho, equivale

a dizer que se eu não gosto de um jogador do meu

time é sinal que não torço para o time... desculpa,

mas é patético." 

CONHECIDO MÉDICO DA OMS: "Mas então pq as

pessoas seguem a OMS e acreditam no que

falamos?" 

EU: "Essa falácia se chama Argumentum ad populum,

risos, mas é frágil: o atual case OMS/Corona vírus

mostra o QUANTO as pessoas querem se apoiar em

Siglas para abrir mão do DEVER de raciocinar e ter

sua opinião própria... é melhor ser gado, é mais

simples, é mais confortável... pensar dói." 

CONHECIDO MÉDICO DA OMS: "Mas a OMS está

em mais de 100 países, não pode ser ruim"

EU: "Falácia do Apelo a autoridade, pensando assim,

o crime organizado está todos os países não pode ser

ruim" 

CONHECIDO MÉDICO DA OMS: "Mas somos

médicos nos salvamos vidas, inclusive a sua" 

EU: "outra falácia Argumentum ad baculum, ou seja,

pq vc salva vidas tudo que vc fala está certo? Se é

assim pq existe erro médico?"

CONHECIDO MÉDICO DA OMS: "Não dá pra

debater com Boçais, dá pra ver que você não

entende nada de ciência, afinal que advogado que

entende né? Vocês entendem é de processar pessoas

de bem. Eu vim te ajudar, te dando um conselho e

você me paga assim."

EU: "Ok, obrigado... pela aula de uso de falácia. Mas

deixa eu completar? Me acusar de Boçal é a falácia

do homem de palha, pois vc não tem argumentos e

ataca o argumentador, faltou me chamar de "bobo,

chato e feio". Supor que eu não entendo nada de

ciência é um falácia chamada inferência seletiva (pois

vc não sabe e supõe). Na sequência vc usa apelo ao

preconceito (contra advogados) mas esquece de

avaliar o objeto de pesquisa: Não sou advogado, mas

se eu fosse você estava perdido, pois você veio me

coagir a não publicar mais, vide a frase: mas se não

parar pode ser muito ruim para você."

CONHECIDO MÉDICO DA OMS: "Ingrato." 

EU: "Fulano, conselhos apenas quando for pedido,

ok? Mas obrigado assim mesmo"

Fui abordado, na internet, por uma pessoa se dizendo
MÉDICO DA OMS...



EX-DISCENTE: "Olá Flávio, fui seu aluno, em

xxxxxxxx, e tenho visto você defender o uso de

Hidroxicloroquina. Você deveria ter vergonha essa

M**** não tem comprovação cientifica, tem efeitos

colaterais e minha avó tomou e morreu. Você caiu

no meu conceito" 

EU: "Olá caro FULANO, tudo bem? Lamento por

sua avó, terei ela em minhas preces hoje." 

EU: "Sobre a Hidroxicloroquina lembro que nada

tem comprovação nessa pandemia por ser tudo

muito novo e os protocolos estão em fase de

construção, todavia essa é uma das opções que

temos que tentar. Sobre efeitos colaterais até

novalgina tem."

EX-DISCENTE: "Mas os efeitos são devastadores" 

EU: "Se eu me lembro bem você fuma. Não é? Você

bebe? Você defendeu a legalização da maconha em

nosso debate, confere?" 

EX-DISCENTE: "Sim para tudo isso e realmente

não acho que maconha é droga. Mas sua memória

é impressionante, você lembra até do debate,

fazem uns 15 anos... eu não lembro do que comi no

café de hoje." 

EU: "pois é, " 

Silêncio absoluto...

EU: "Tudo isso tem efeitos devastadores... e vc faz

uso. O que acha disso?" 

EX-DISCENTE: "É pensando bem, cigarro mata

menos que covid19, bebida é legalizada e

Maconha é uma erva natural, não pode te

prejudicar"

EU: "É? Cigarro mata muito mais que covid19, só

verificar dados do câncer, problemas

cardiovasculares e respiratórios. Basta procurar os

dados"

NON EST SILENTIO ULTRA VERBA

TANTI
O SILÊNCIO É A GRANDE FRASE
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EU: "Bebida alcoólica é o fator principal

associado às mortes por acidente de carro,

homicídios, feminicídio,  agressões, infanticídio

e até suicídio ... pois é né?" 

EU: "Seu argumento é uma citação de uma

música do Planet Hemp? Sério? Se seu

argumento fosse verdadeiro cocaína não fazia

mal, pois tbm vem de algo natural, idem

quaisquer outros venenos... então saiba que

93,5% das pessoas que se tornam viciadas

começam o uso de drogas com o uso da

maconha, que é a porta de entrada para todas as

outras."

EU: "Você conhece alguém que a vida foi

destruída pelas drogas?"

EX-DISCENTE: "Sim, conheço alguns" 

EU: "Deixa eu, adivinhar todos fumaram

maconha no início e  bebiam" 

EX-DISCENTE: "Sim." 

EU: "Deixa eu adivinhar outra coisa, sua avó

tinha mais de uma doença: diabetes, problemas

cardiovasculares, AVC, problemas pulmonares,

era acamada, ..." 

EX-DISCENTE: "Sim, Todas essas e mais

osteoporose e estava muito acima do peso." 

EU: "Entendi... a culpa foi da Cloroquina"

EX-DISCENTE: "É... falou professor, não me

convenceu não, mas manteve seu conceito

comigo."

EU pensei em responder, mas é melhor ficar quieto
e usar a técnica da Água.

Recebi um áudio de Whatsapp de um número
desconhecido, que depois descobri ser um EX-
DISCENTE.



EX-DISCENTE #1: "Perfeito!!!!! Todas as vidas

importam."

EX-DISCENTE #2: "Todas as vidas importam mas

não matam brancos só por serem brancos, já com

os negros é diferente, como vimos nos EUA" 

EU: "Bom dia, tudo bem? E a FAMÍLIA? Será que

realmente alguém acha que o George Floyd foi

morto por ser negro? Foi uma abordagem policial

errada, um assassinato, como infelizmente

acontecem milhares nos USA e aqui. Infelizmente

acontece mais com negros lá... aqui mais com

pobres... infelizmente. É fato que o Racismo no

USA é mais explícito... quem já morou lá sabe.Mas

pessoas importam... independente de etnia,

gênero, opções... simples assim. E discursos

diferentes disso só aumentam o ódio entre as

partes." 

EX-DISCENTE #2: "Vocês tem razão, toda vida

importa. Mas não podemos dizer que o negro é

tratado igual ao branco né. É fechar os olhos para a

realidade." 

EU: "infelizmente existe preconceito no Brasil, não

só contra o negro, mas contra o pobre, o homem

do campo que virou "o jeca", o idoso, a loira que foi

estigmatizada de burra, o Judeu que virou o

sovina, o muçulmano que virou o terrorista, o

carioca que virou o vagabundo, o paulista que

virou estressado, o gordo que virou ponto de

referência, o magro, o gay, o casado e correto que

virou dominado, o estudioso virou o teórico,

evangélico virou o crente... infelizmente, o

brasileiro fez piada com o preconceito."

EX-DISCENTE #3 "Só faltava agora você dizer que

não há racismo no Brasil. Vocês brancos tem uma

dividida com os negros da mãe África, pois vocês

iam lá, sequestravam e violentavam as negras para

trazer escravos pro Brasil. São 300 anos que vocês

nos devem e vão pagar"

PAUCIORIBUS MINOREM SINGULIS

EST
NÃO EXISTE MINORIA MENOR QUE UM INDIVÍDUO
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EU:"Oie Fulana, tudo bem? Como vai sua

família? E seu bebezinho? Vamos por partes... A)

Eu acho que o preconceito no Brasil é social.

Imaginemos o seguinte cenário: Uma dupla de

policiais mata, em uma abordagem equivocada,

um trabalhador caucasiano pobre e no mesmo

dia os mesmo policiais em outra abordagem

equivocada matam um empresário, médico ou

Juiz negro qual irá causar mais comoção social?"

EX-DISCENTE #3: "A do Juiz, Médico ou

Empresário" 

EU: "Isso prova que o preconceito no Brasil é

social"B) 'Vocês brancos tem uma dividida com

os negros da mãe África" Nós quem? Minha

família chegou no Brasil depois do fim da

escravidão para ser comerciante. Nunca

tivemos nenhum escravo. Essa generalização é

o verdadeiro preconceito. Vc percebeu o

preconceito na sua fala?" 

EX-DISCENTE #3: "É que tenho ódio desses

branquelos" 

EU: "Não entendi: você é loira e casada com um

cara loirinho também, não é?" 

EX-DISCENTE #3 (no reservado): "Ahhhhh mas

o fulano é diferente, ele tem a alma de um

negro, ele é tipo o novo Zumbi dos Palmares".

EU : "OK, cor da alma .. legal, mas se vale citar:

Zumbi dos Palmares tinha escravos, tá?"

EU: "Mas continuando: "vocês iam lá,

sequestravam e violentavam as negras para

trazer escravos pro Brasil." Essa informação

não é verdadeira. Sempre foi hábito, não só na

África, fazer dos prisioneiros de guerra

escravos. O que os chefes tribais africanos

descobriram foi que trocar pessoas por armas

era um mercado mais lucrativo, pois gerava

mais vitórias, mais escravos e mais armas... Haja

visto que mesmo depois do fim da escravidão no

Mundo, ainda existe escravidão entre tribos

africanas e conflitos trinais."

Fiz um post em rede social: VIDAS NEGRAS,
BRANCAS, AMERÍNDIAS, HETERO, HOMO,
MASCULINAS E FEMININAS IMPORTAM... TODAS AS
VIDAS IMPORTAM. Tive muitos likes e alguns
comentários:



EX-DISCENTE #3 (no reservado): "Ahhh mas se

vocês compraram, são tão culpados quanto quem

vende por isso essa dívida de 300 anos" 

EU: "Como eu disse nunca tive escravos, minha

família nunca teve e não sou simpático á ideia, não

nego que o Brasil foi um dos últimos países a

abandonar essa prática nefasta e também sou

muito contrário a preconceito e escravidão, afinal

sou Judeu.Por falar nisso, seguindo o SEU

raciocínio, VOCÊS tem uma dívida conosco de

4000 anos de escravidão: Asírios, Egípcios, Gregos,

Romanos, Bizantinos e Alemães..." 

EX-DISCENTE #3 (no reservado): "Ahhh não dá

pra te levar a sério, Tchau."

PAUCIORIBUS MINOREM SINGULIS

EST
CONTINUAÇÃO
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Fiz um post em rede social: VIDAS NEGRAS,
BRANCAS, AMERÍNDIAS, HETERO, HOMO,
MASCULINAS E FEMININAS IMPORTAM... TODAS AS
VIDAS IMPORTAM. Tive muitos likes e alguns
comentários:



EU: "É triste, mas e Daí? Por que eu recebi essa

notícia?"

COLEGA JORNALISTA: "Mandei porquê vc

defende a posse de armas e essa é mais uma

família destruída pelas armas, você deveria rever

sua posição". 

EU: "É???, Me fale mais sobre a ocorrência, onde

foi?" 

COLEGA JORNALISTA: "Aconteceu em Xxxxxxxx

(um bairro extremamente violento) mas a criança

era de yyyyyyy (outro bairro extremamente

violento)"

EU: "Onde foi o Homicídio?" 

COLEGA JORNALISTA: "Você quis dizer

infanticídio, né? O menino tem a idade do meu

filho... mas foi em uma esquina do bairro"

EU: "Quantas perfurações?"

COLEGA JORNALISTA: "4 ao todo. Armas

matam." 

EU: "Armas são objetos inanimados, as pessoas

matam usando armas de fogo, a arma não faz nada

sozinha... mas seguindo seu raciocínio: carros

matam então façamos o estatuto do

descarramento, facas matam então façamos o

estatuto do desfacamento, martelos matam, mãos

matam... Mas que horas foi esse homicídio?" 

COLEGA JORNALISTA: "23hs"

EU: "OPA! Calma aí... o quê uma "criança" de 12

anos fazia em outro bairro? Na esquina da rua?

Com isolamento social em vigor? As 23 horas?

Para tomar 4 balas (logo não foi bala perdida.)" 

EU: "Foi encontrado droga com essa 'criança' ?" 

MUTATIONES RE RUSTICA MENDAX

EST, ET SEDUCET
A MENTIRA É MAIS SEDUTORA QUE A VERDADE DURA
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COLEGA JORNALISTA: "Deixa eu ver aqui"

3 minutos depois...

COLEGA JORNALISTA : "Sim, ele estava com

crack, pó e maconha... mas a família dele deve

estar destruída."

EU: "Bem como várias outras familias que a

droga que esse marginal vendia destruiu... De

certo ele já tinha passagem" 

COLEGA JORNALISTA: "Sim, roubo e tentativa

de homicídio...mas é só uma criança." 

EU: "Roubou, Cheirou, Traficou ... não é mais

criança e uma parcela considerável da culpa é

dos pais, desculpa, mas estão colhendo o que

plantaram, infelizmente"

COLEGA JORNALISTA: "Nossa você é

insensível, como pode? Me explica..."

EU: "Simples: seja objetiva com a verdade, não

lembre que é a idade do seu filho, isole sua visão

política de esquerda, não ache que um

traficante é vítima da sociedade, não ache que a

polícia está sempre errada e não queira vender

jornal... pois a manchete de verdade da matéria

deveria ser: Traficante de 12 anos é morto por

rivais e a grande responsável, a família, está

inconsolável" 

COLEGA JORNALISTA: "Não dá pra discutir

com você, vc nem filho tem" EU: "Pois é...

verdade, então pq me mandou a matéria?"

Uma COLEGA JORNALISTA me manda uma notícia de
Jornal dela: "Criança de 12 anos é vítima da violência
baleada em Bairro Pobre, a família está inconsolável"



SINDICALISTA: "Essa crise é do patrão, o

empregado não tem que colocar a vida risco para

dar lucro pro perverso patrão. O patrão está em

casa fora de risco. Ele que se vire, concordam?"

SOCIÓLOGA: "O ambiente empresarial é negativo

para coitado colaborador. É uma relação de poder

baseado no medo. É a opressão na prática" 

DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS: "Isso é

tão sério que temos que fiscalizar e aumentar as

multas pois cobrar por resultados é uma

violência... um estupro moral"

HISTORIADOR: "Essa é a herança da colonização

portuguesa explorando o pobre escravo negro. É a

prova do Fascismo e do Nazismo nas Empresas,

pois o poder está centralizado na mão de poucos. É

a nefasta direita."

SINDICALISTA: "Você concorda professor que

temos que nos revoltar contra os patrões? Não vai

falar nada?" 

EU: NÃO e Sim, não concordo com nenhum dos

absurdos ditos até agora... mas se é campeonato de

falar besteira posso inventar uma agora. Mas é

melhor eu ficar calado, é óbvio que o contratante

me escolheu errado ou me colocou para ser

polêmico.

SOCIÓLOGA:"Como assim? Você não se sente a

vontade com nosso nível elevado de instrução,

com era chamado na Grécia antiga nossos

Curriculuns Vitaes" 

HISTORIADOR: "Deve ser un coxinha

kkkkkkkkkkk pode ficar a vontade mas cuidado se

falar bem do Bozo você pode apanhar aqui"

DIREITOS HUMANOS: "Mas tem mais que se

F**** mesmo, se vier aqui, falar do Bozo, tem mais

que morrer" 

QUISQUILIAE, UBI DOCET DELICIAE

STATIM FINIS
A TEORIA NA PRÁTICA NÃO É OBSERVADA
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SINDICALISTA: "Calma gente deixa o

companheiro falar ele já entendeu o limite

dele... ele não é doido".

EU: "contratante posso subir o tom?," 

CONTRATANTE: "Toca o barco sem pena" 

EU: "Então vamos lá. Essa crise é muito mais do

empregado pois o patrão tem dinheiro, ações e

imóveis pra viver de renda e o trabalhador tem?

Acho que NÃO. A ajuda do governo vai durar 90

dias depois passa fome. Então se o trabalhador

quer ter emprego tem que acabar com essa

mentira de proletário x burguês... isso é mentira

de Federal e conto para Sindicato enganar

otário. Por falar nisso o sindicato do meu colega

foi investigado de PF agora e cada diretor ganha

mais de 30 mil, vc acha justo trabalhador? "

EU: "Querida SOCIÓLOGA, o ambiente

empresarial é negativo para coitado do

empresário... pois Já é uma carga tributária alta

para gerar os bolsas, tem o profissional mais

despreparado do mundo paga impostos

altíssimos e salários enormes posto que o

Brasileiro é o 178⁰ no ranking de produtividade

mundial. " 

EU: "DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS

não cobrar resultados é preconceito baseado

em julgar o colaborador como incapaz "

EU: "caro HISTORIADOR vc tem colaboradores

e estagiário E deve cobrar resultados deles... e

quem manda é só você é busca lucro não é ...

logo vc é o fascista, o nazista ?"Mas a todos

deixo um recado

EU: "cara SOCIÓLOGA me sinto enverignhado

diante de alguém que cita latim errado, pois o

plural de Currículum Vitea é Curricula Vitea.

Em evento Digital para 580 pessoas eu era membro de
uma mesa com 1 socióloga, 1 Sindicalista, 1 Defensor
dos Direitos Humanos e 1 Historiador



EU: "Caro Historiador, sou Direita sim e Bolsonaro

também mas se vc vai me ameaçar deve estar

disposto a fazer ou a arcar com a ameaça que irá

virar BO no final daqui. 

HISTORIADOR:"Não faz isso não... era só figura de

retórica" 

EU: "Farei sim, pois sou anti fascista e ameaçar

debatedores é um ato fascista.

EU: "Você dos Direitos Humanos adorei a sua

frase: "Mas tem mais que se F**** mesmo, se vier

aqui tem mais que morrer" mostra o que todo

mundo pensa da sua área. Infelizmente. Senhoras e

senhores vocês são a prova viva que os ignorantes

estão instruindo novos ignorantes." 

Levantei fui embora e não recebi o valor devido

QUISQUILIAE, UBI DOCET DELICIAE

STATIM FINIS
CONTINUAÇÃO

DIÁLOGO 12

FLÁVIO CAVALCANTE   |    19

Em evento Digital para 580 pessoas eu era membro de
uma mesa com 1 socióloga, 1 Sindicalista, 1 Defensor
dos Direitos Humanos e 1 Historiador



Começa o programa...

MEDIADOR: "Estamos aqui hoje para debater o

Covid19 com 3 especialistas Dr. FULANO

infectologista internacional, Dra. BELTRANA

Diretora do XXX no Brasil , Dr. CICRANO (leu 5

minutos de currículo) e o Flávio QUE É SÓ UM

PROFESSOR mas fará o papel de público leigo" 

Ok, estou acostumado a ser subestimado... até gosto. 

Dr. FULANO falou 5 minutos sobre a importância

do isolamento horizontal e foi apoiado por todos... 

Dra. BELTRANA, ligada ao governador, falou 5

minutos sobre ficar em casa e foi apoiado por

todos.

Dr. CICRANO disse que deveríamos achatar a

curva e foi apoiado por todos.

Dra BELTRANA: "Temos que acreditar na OMS e

nos governadores e não no Tosco do Presidente" 

Dr CICRANO: "Nem o Ministro Mandetta

concorda com ele, é um absurdo." 

Dr. FULANO: "O que um militar entende de

Ciência"E ficaram 20 minutos batendo-bola entre

eles e se aplaudindo mutuamente.

MEDIADOR: "Professor Flávio o senhor não tem

nenhuma  dúvida, não né? " 

EU: "Tenho sim...Dr. FULANO: Temos uma vacina

no horizonte da quarentena? 

Dr. FULANO: "NÃO!" 

EU: "Teremos em 1 ano?" 

Dr. FULANO: "NÃO!"

PESSIMUS EST MIHI MENDACIUM EX

ORE SCIENTIAM
A PIOR MENTIRA É A DITA PELA BOCA DA CIÊNCIA
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EU: "Então ficaremos em casa por 18 a 24

meses? Vc acha que é possível social,

empresarial, econômica e mentalmente? Pois

SÓ depois disso estaremos Seguro não é?" 

Dr. FULANO: "Não sei te responder, mas

devemos ficar em casa."

EU: "Dr. Sua emprega doméstica está na casa

dela ou trabalhando?" 

Dr. FULANO: "Trabalhando."

EU: "Dra BELTRANA, O isolamento horizontal é

a ÚNICA OU A MELHOR forma de combater o

Vírus?" 

Dra BELTRANA: "A única confiável" 

EU: "Em alguns países sim outros não, mas

depende da cultura, da quantidade de testes, do

clima, a idade da população, da distribuição

demográfica, da forma do isolamento... em

resumo, se depende de tantos fatores. Portanto

é UMA DAS FORMAS de combater e não

necessariamente a melhor. Vide Japão, Suécia,

Holanda..." 

Dra BELTRANA: "Então muda pro Japão ora

(muito nervosa). Aqui seguimos o protocolo da

OMS utilizado na China" 

EU: "(Rindo muito) seguindo seu raciocínio,

então muda pra China" 

Dra BELTRANA: "MEDIADOR, eu não vim aqui

ser ofendida, destratada e hostilizada, sou uma

Médica e mulher"

EU: "Mas Dra te fiz uma pergunta científica e

você não respondeu, se alterou... acho

interessante as pessoas pedindo respeito

depois de chamar o Presidente de tosco. Te

respeito por ser um Ser Humano e isso já é mais

que suficiente, porém não lhe faltei com

respeito."

Durante o Isolamento Comercial e a Guerra política do
COVID19 fui chamado a participar de uma mesa
redonda sobre o tema. Só tinha especialistas e eu.



EU: "Dr. CICRANO, Existe rebound (ou re-

contaminação)?"

Dr. CICRANO: "Não..." 

EU: "pois se é um vírus análogo ao H1N1 logo há

muitas chances de ter recontaminação, mas não

sou da área por isso não posso cravar e então enchi

a paciência de amigos médicos do mundo todo,

bem como mandei emails para OMS, John

Hopkins, MS... no início a fala era: "Não, não há

recontaminação", ai surgiram em 12 de Março

casos de recontaminação na China e na Itália ai o

discurso virou "Há, mas é muito pequena as

chances" e agora a OMS chama de Falácia da

Imunização, súmula publicada na semana passada..

pois é, se tem recontaminação pq devemos achatar

a curva? Pq achatar a curva se vários Estados

optaram por não aumentar o número de leitos?" 

Dr. CICRANO: "Para ganharmos tempo"

EU: "Tempo pra quê se não estão construindo

leitos? Se não há vacina no horizonte? Será que é

inteligente combater esse vírus no inverno?

Combater o vírus com a economia fragilizada?" 

Silêncio 

MEDIADOR: "Considerações finais" 

Dr. FULANO: "Não."

Dra BELTRANA: Só silêncio, pois havia desligado o

telefone.

Dr. CICRANO: "Não."

MEDIADOR: "Então ficamos por aqui ..."

EU: "Caro MEDIADOR, não poderei fazer minhas

considerações finais?" 

MEDIADOR: "Claro, desculpe-me"

PESSIMUS EST MIHI MENDACIUM EX

ORE SCIENTIAM
CONTINUAÇÃO
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EU: "Caro ouvinte, tirem Lições sobre isso que

aconteceu aqui: 

A) Todos que acham que sabem algo devem

mostrar evidências científicas, caso contrário é

achismo. E não há espaço para isso. 

B) Tudo que é novo deve ser observado com

calma para evitar falsas considerações. Os

pesquisadores estão fazendo tudo que é

possível para achar soluções e eles vão errar.

Aconteceu com o estudo que deu 11X mais que

a dose recomendada de Hidroxicloroquina para

uma pessoa e definiu que o medicamento era

perigoso... imagine se 11 neozaldinas de uma só

vez pode te matar ou não? 

C) Falácias de apelo a autoridade são as armas

dos sem inteligência e sem argumentos, pois: "a

Harvard disse", "a OMS disse", "a Globo disse"...

Não que eu não acredita nas instituições, mas a

função do Ser Humano é buscar outras fontes. E

Não pensem que comprei a ideia de que há

Rebound, para mim é Gato de Schrödinger (Não

tem Rebound, Tem Rebound e Tem/Não tem

Reboundo) continuo investigando. 

D) A OMS sempre foi a união de médicos e

como toda conglomeração não é uníssona (e

isso é ótimo) e portanto não pode ser seguido

cegamente. Lembro que usar máscara não

protegia ninguém, do nada começou a proteger

e depois se tornou obrigatória? O que mudou?

Os dados? o tempo? a política? O acesso a

máscaras? O Mercado? Nunca é apenas 1

elemento. 

E) A MÍDIA não entende nada de saúde, por isso

chama especialistas, se esses falaram "É

possível que tenhamos que ficar em casa" as

mídias precisam chamar a atenção para suas

matérias (e isso é lícito), a manchete será

"Temos que ficar em casa, diz especialista" ...

Simples. Não a critique por isso. É o jogo. Cabe

você saber filtrar.

F) Os que defendem o isolamento horizontal

esquecem que se não havia comprovação da

imunização, pq ficamos em casa 45 dias? Pq

falimos o país? Se podemos nos contaminar mais

de uma vez?

Durante o Isolamento Comercial e a Guerra política do
COVID19 fui chamado a participar de uma mesa
redonda sobre o tema. Só tinha especialistas e eu.



EU: "Aqui cabe um desabafo: Como é triste ver um

povo cego.Abram seus olhos... Nós não vemos

nada!!! Não sabemos nada!!! Não entendemos

nada!!! Somos cegos em um campo minado sendo

guiado pelos comandos de voz dos nossos próprios

inimigos.

É Complicado ver o mundo emocional pelas lentes

da ciência. Como os tolos foram enganados, por

acreditarem nas 'instituições'

MEDIADOR: "Então é isso" Foi a maior audiência

deles? SIM. A rádio recebeu 32 emails me

criticando? SIM. Recebeu 685 me elogiando? SIM.

Voltei para dar entrevista nesse lugar ? NÃO.

PESSIMUS EST MIHI MENDACIUM EX

ORE SCIENTIAM
CONTINUAÇÃO
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Durante o Isolamento Comercial e a Guerra política do
COVID19 fui chamado a participar de uma mesa
redonda sobre o tema. Só tinha especialistas e eu.



Comentário de AMIGA FUNCIONÁRIA PÚBLICA:

"Agora até eu sou a favor de voltar a normalidade" 

Comentário de AMIG0 FUNCIONÁRIO PÚBLICA:

"Absurdo como vou pagar minhas contas? Ridículo

esse governador"

Comentário de AMIGO EMPRESÁRIO: "Para

vocês verem o que passamos meu faturamento

caiu 90%" 

Comentário de AMIGO COLABORADOR
DESEMPREGADO: " Perdi o emprego"

EU: Caros colegas, AMIGO FUNCIONÁRIO

PÚBLICO e AMIGA FUNCIONÁRIA PÚBLICA vcs

estão de de sacanagem? Até semana passada era

#ficaemcasa... agora pq vai afetar vocês virou

absurdo?

EU: "Tá de sacanagem 02? Oraaaaa, só agora que

VOCÊS querem acabar com o isolamento

comercial?" 

EU: "Nós últimos 40 dias o Governador "atrasou" e

"cortou" o pagamento do informal (no 3⁰ dia de

quarentena), do colaborador (no 20⁰) do

empresário (no 25⁰) e agora vcs estão

preocupados? São 120 Mil desempregados, 1.5 mil

empresas falidas e agora os bonitos querem

reclamar?" 

Comentário de AMIGA FUNCIONÁRIA PÚBLICA:

"Mas o governo não pode parar" 

EU: "O governo é um peso morto, enorme, um ralo

de dinheiro... defendo Estado Mínimo e só com

agências (fiscalização), auto-sustentável, sem

estabilidade e avaliado pelo povo. O resto é

parasitismo. Mas essa é a minha opinião, respeito

todas diferentes. Mas no mundo todo o salário do

Funcionário público é o primeiro a ser cortado"

OCCISIONEM ET MORTEM

OCCIDENDUM, NON HOSPES AB
NÃO É INTELIGENTE MATAR O HOSPEDEIRO
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Fiz um post no Meu Facebook"Governador admite
atrasar salários de funcionários públicos".

Comentário de AMIG0 FUNCIONÁRIO PÚBLICA:

"Você não sabe a M**** que está falando, o setor

público é quem movimenta o Brasil. Tudo pode e

deve parar nessa pandemia, mas os governos não" 

EU: "a maior parte dos impostos que pagam o seu

salário são oriundos da iniciativa privada. O

parasita que mata o hospedeiro tende a morrer

logo depois" 

DEFENSORA DO CIRO: "Só um idiota acha que o

empresário, que é rico, paga mais impostos que o

pobre" 

EU: "A) Quem falou que todo empresário é rico?

89% são de classe baixa ou classe média. B) De

onde vem o dinheiro do "colaborador pobre"? 

DEFENSORA DO CIRO: "Vocês são ridículos" 

EU: "Aos amigos funcionários públicos, entendo o

problema de vcs e solidarizo, mas desculpa, vocês

são uns comédias... até agora era #ficaemcasa

quando bateu no bolso dos iluminados o cenário

mudou???"



AMIGO MELANCIA: "Temos que confiar nas

autoridades, elas sabem o que estão fazendo".

EU: Essa é a falácia do ENGANADO - em toda

história mundial e do Brasil, nos períodos de crise

muitas autoridades não sabiam, em absoluto o que

estavam fazendo. Exemplo: Não pode abrir

comércio, mas pode abrir salão de Cabeleireiro.

AMIGO MELANCIA:"O Governador está seguindo

os protocolos da OMS"

EU: Essa é a falácia da GENERALIZAÇÃO - a OMS

propõe o Máximo e cada Governo avalia a

demanda de seu Município, Estado e País.

Exemplo: "Isolamento total... Agora vamos

liberando aos poucos"

AMIGO MELANCIA: "Essa semana é o pico de

contaminação (04/Abril)" 

EU: essa é a estratégia do medo, para te manter em

casa (certa ou errado é outra estória) chamamos

de O PIOR ESTÁ POR VIR. Toda semana será o

pico de contaminação daqui para a frente.

Enquanto os catastrofistas quiserem te manter

presos. 

AMIGO MELANCIA: "Mas na Itália tá matando

muito"

EU: Essa é a falácia da TRANSPOSIÇÃO, pois

trazem o resultado de um local, sem transportar os

fatores gerais (clima, idade da população...).

Exemplo: "Mas é muito comum suicídio no Japão,

temos que trabalhar menos (ouvi essa semana na

imprensa nacional essa frase ridícula)" 

AMIGO MELANCIA: "Mas teve uma pessoa que

tomou cloroquina e morreu"

SI AUTEM NON VIS VINCERE, CUM
É NÃO TENTANDO VENCER QUE TODOS VENCEM.
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Em uma conversa no Whatsapp como um AMIGO
MELANCIA

EU: Essa são 2 falácias juntas: PARTE PELO TODO

- afinal pessoas tomam Neozaldina e morrem,

basta ser alérgico ou a neozaldina não resolver o

problema para qual foi tomada. Exemplo: "Viu, ele

matou a pessoa com uma arma de fogo, não pode

facilitar o porte" Mas esquece que mata de faca, de

porrada, de travesseiro, de garrafada e de arma

ilegal também. 

EU: A segunda é COMPARTIMENTALIZAR

INFORMAÇÃO, pois não cita que a pessoa tomou

cloroquina de limpeza de tanque de peixes que é

uma dosagem diferente, composição diferente...

Exemplo: "Ah ele morreu de Gravata... Se enforcou

com a grava, vamos proibir a gravata"

AMIGO MELANCIA: "Mas quem disse foi Fulano

que é médico, trabalhou no hospital X, no órgão

Y..."

EU: Essa falácia se chama APELO A

AUTORIDADE, qual é a veracidade de uma fonte

que TRABALHOU (no passado) em algo para falar

de uma doença que as pessoas que estão

trabalhando com ela agora, ainda não sabem como

funciona, de tão nova. É como falar com um piloto

que voo na Segunda Guerra Mundial para pegar

um F22 e decolar... 

AMIGO MELANCIA: "Mas tá todo mundo dizendo

que é para ficar em Casa" 

EU: Essa falácia se chama SENSO COMUM e na

maioria das vezes é falsa, por muito tempo o senso

comum disse que os negros eram inferiores, que as

mulheres eram inferiores, que manga com leite

matava... Poxa Gente!! Sabemos que nada disso é

verdade. Duvide de tudo (inclusive do que EU

digo), mas principalmente do que é conhecimento

geral. Exemplo: "Não pode tomar banho quando

está menstruada e nem lavar a cabeça"

AMIGO MELANCIA: "Mas viu, tem poucos casos

no meu Estado, é por conta do confinamento"

EU: falácia do INFERIR, afinal como sabemos que é

por isso? Não é por conta do clima? da Distribuição

geográfica? Do carnaval que contaminou menos

pessoas? Da faixa etária da população? Dos

hábitos de higiene pessoal? Mas não, o que

resolveu foi a simpatia. Exemplo: "Se engasgar fala

são braz, são braz, são braz..." Parou né!



AMIGO MELANCIA: "Pois é ... discordo de tudo,

mas é legal bater papo com você."

EU: "Eu concordo plenamente, discordar é positivo

sempre com respeito".

SI AUTEM NON VIS VINCERE, CUM
CONTINUAÇÃO
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Em uma conversa no Whatsapp como um AMIGO
MELANCIA



ISENTONA: "Roubar autoria é crime... Esse é o seu

Presidente kkkkkkkk"

2 horas depois... 

ISENTONA: "Tá com tanta vergonha que nem

respondeu kkkkkkkkkkk. Tá bom. Eu tmb não

responderia"mais 3 horas e pouco depois

ISENTONA: "Desapareceu kkkkkkkk publica isso

no teu Facebook nos DISCURSOS SOBRE A

LOUCURA COLETIVA, quero ver kkkkkkk" 8

horas depois do primeiro post.

EU: "Olá ISENTONA, tudo bem? Como está a

família, mesmo você não perguntando, aqui tá todo

mundo bem.  Tá trabalhando? Tá fazendo o que de

bom?" 

ISENTONA: "Estou de Home office na repartição,

ninguém tá indo.  Mas tudo bem." 

ISENTONA: "Pq você tenta depreciar as pessoas

mostrando que elas não são tão educadas quanto

você, pois não perguntam da sua família? Tá

carente?"

EU: "Vamos por partes: 

A) Que bom que todos estão bem. 

B) Não tento depreciar ninguém, só ME POLICIAR

para que EU seja mais educado. Por isso sempre

me forço a fazer isso. Não é pq estamos distantes

(online) que precisamos ser mais frios e brutos,

blz?"

ISENTONA: "Conversa mole, mas ok!" 

EU: 
C) Estou carente sim, acho que todos estamos.

Falta contato humano nessa época de crise. Mas

não vou rever meu conceito de tentar ser mais

humano. Mas valeu a dica. Vou me avaliar. Mas

pela quantidade de vezes que vc mandou

mensagem para mim, não me parece ser uma

exclusividade minha né?" 

MUNDUS TURPIS, EST DEFORMITAS

ILLIS QUI IN SUIS OCULIS MEIS
O MUNDO É FEIO PARA QUEM TEM A FEIURA NO OLHAR.
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Uma colega ISENTONA me mandou, no Whatsapp,
uma imagem do Presidente Inaugurando a
Transposição do Rio São Francisco com os dizeres:

EU: D) Desculpa a Demora, estava trabalhando em

alguns projetos que não dava para parar... e hoje

especificamente tava dando aula e quando isso

acontece não acesso whatsapp"

ISENTONA: "Tá bom, conta outra". 

EU: Acredite no que quiser.  D)O nome do

Segmento é DIÁLOGOS SOBRE A

ESQUIZOFRENIA MORAL, pelo visto você é uma

fã, obrigado! Mas gostei da sugestão de nome,

avaliarei.

EU "Sim, irei publicar (como estou publicando

agora), mas sem citar seu nome, pode deixar. Mas

lembre: O Mundo é feio para quem tem a feiura no

olhar"



ISENTONA: "Flávio, vc rodou rodou e não

respondeu, por isso te trouxe para um grupo de

pessoas conscientes, diferente de seus seguidores

bolsomínios, responde ai: "Tá com vergonha do

Bolsonaro roubar a obra que o Lula fez?" 

Depois de algum tempo...

EU: "Olá Isentona, tudo bem? Como vai tudo?"

EU: "Não lhe autorizei me adicionar em nenhum

grupo, tá? Mas vou responder você aqui. Todavia

peço que não ofenda meus seguidores de

Facebook e nem meus amigos... afinal, até outro

dia você se dizia isenta... mas como sempre te

disse: Vc tinha vergonha de dizer que era de

Esquerda... Assim, parabéns por assumir um lado.

Fico feliz."

ISENTONA: "Eu não sou de Esquerda, só acho que

tudo que a Direita faz é ruim. Acho o Bozoasno um

imbecil. Acho que a Direita deveria ser caçada e

presa. Abaixo o Capitalismo."

EU: "Pois é... kkkkkkkk Você é bem isenta. Mas

continuando Não tenho nenhuma vergonha do que

foi feito pelo Presidente, até agora, mas não

preciso concordar 100% com ele, sempre. Afinal vc

não concorda com 100% do que seus pais fazem,

mas não deixa de respeitá-los por isso. Você não

concorda com 100% do que você faz, senão não se

arrependeria."

ISENTONA: "Mas ele roubou a obra idealizada

pelo Lula, no Rio São Francisco"

EU: "O primeiro a ter ideia em fazer isso foi Dom

Pedro II , em 1840, quando Marcos Antônio de

Macedo fez o primeiro projeto, concluído em

1847, mas essa obra só foi iniciada em 1890, sendo

paralisada em 1906. Caso não acredite, talvez vc

veja na Fonte (Biblioteca Nacional, atos do

Imperador) ou você pode ir no site do Senado está

lá”

NE VERTERENT ALIGN CAPUT ERAT
VIRAM A CABEÇA PARA NÃO ALINHAR O QUADRO.
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A colega ISENTONA (parte 16) me chama em um
Grupo de Whatsapp que ela me inseriu chamado
Esquerda Consciente.

ISENTONA: “Mas o Lula foi o primeiro presidente

a falar sobre isso“

EU: “Também não foi...Getúlio Vargas retomou o

projeto em 1943, você pode ver nos atos

presidenciais também na Biblioteca Nacional" 

ISENTONA: “Mas presidente moderno a falar

sobre isso foi o Lula é claro”

EU: “Não sei o que vc chama de moderno, Pq o

Presidente Figueiredo pediu para em 1979 Mario

Andreazza (o mesmo da Ponte Rio Niterói e da

Transamazônica) que iniciou a obra.”

ISENTONA: “Pq não terminou?”

EU: “Pq uma obra desse tamanho demanda

tempo… mas ai veio o Diretas Já”

ISENTONA: “Ai o povo pode votar… e a mamata

dos militares acabou”

EU: “Não é por ai, mas isso é papo para outro dia…
Mas o Brasileiro já votava, só não votava direto

para presidente, ele elegia deputados que elegiam

o presidente. Mas continuando, no Governo

Itamar Franco, a legislação ambiental mudou e

com isso foram necessárias novas licenças que

foram conseguidas no Governo FHC, continuando

a obra”

ISENTONA: “Ai veio o Lula e finalizou o projeto”

EU: “Não, de novo, ele fez mais uma etapa do

projeto… bem como a Dilma fez uma etapa do

projeto… Mas no final quem fechou ESSA ETAPA

DO PROJETO foi o Bolsonaro… mas relaxa, terão

outras etapas que serão finalizadas por ele e por

outros presidentes”

ISENTONA: “Mas tem um dedinho do Lula nisso.

Lula é foda!”

EU: “É! Tem sim.”

Flavio Cavalcante é retirado do Grupo...

Viram a cabeça para não alinhar o quadro.



COMUNISTA DE WHATSAPP: “Seu Bolsominion

de Mer**, saia do nosso grupo, vc é um capitalista,

imperialista, anti-democrático que merecia ser

morto em praça pública. Seu Viado e filho da p***.

Se te pegar na rua vou te dar uma facada”.

Pensei se respondia ou não... 8 horas depois

respondi.

EU: “Olá Comuna de Whatsapp, tudo bem? Antes

de tudo... Estou printando todas as telas e vou

fazer um Boletim de Ocorrência com suas

ameaças... mas como não tenho medo, bora pro

debate.”

EU: “Obrigado por me chamar de Bolsominion,

mas lembrem-se não entrei no seu grupo,

entraram comigo, basta você ler. Eu não faço

questão nenhum de estar lá”

 EU: “Sou Capitalista e você também, afinal mora

no Bairro Nobre, Fez Federal, Estudou em Colégio

particular a vida toda, tem um carro importado de

Placa XXXXXX, e paga de Rapper doidão kkkkkk,

mas mora com a mamãe ainda. Pois é!”

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Vc está me

seguindo seu covarde? Não adianta eu sou bicho

doido, tenho medo de nada não” 

EU: “Não, só pesquisei quem me ameaçou... pq tá

com medo? Não precisa, não vou fazer nada com

você, sou um pacifista... mas lembrem-se não faça

bullying com quem não tem nada a perder, ok? Mas

continuando... Vc nem sabe o que é imperialismo. É

impossível um cara ser Estado mínimo (e eu sou) e

ser imperialista, então seria importante você

pesquisar antes de falar besteira”

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Se defende os

USA é imperialista.”

EU: “Como assim? A China é imperialista, a Rússia

é imperialista e muitos outros países são,

lembrem-se todo país que tenta influenciar a

economia de outro com politica e investimentos é

imperialista, diga-se de passagem os investimentos 

PHRENETICUM CURARE SICUT NOXIUS

PULSATIS FORIBUS COLLIGERE DEBITUM
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Recebo em meu WHATS uma ofensa... de LULA E DILMA em Cuba, Angola, Venezuela,

Holanda, Moçambique, El Salvador feitos pelo

BNDES são um exemplo claro de Imperialismo.”

EU: “Sobre ser anti-democrático lhe proponho um

desafio: A democracia é o somatório de nossos

egoísmos (Sócrates). Você não vota em Fulano por

que ele é o Melhor para o seu País, mas sim o

Melhor para o seu País, NA SUA OPINIÃO, QUE

MAIS VAI TE FAVORECER, QUE LEVA A NAÇÃO

PARA O RUMO QUE VC ACHA CERTO. Sim a

democracia é falha, mas mesmo sendo falha ainda

é o melhor modelo que temos. Logo não sou anti-

democrático, até pq Bolsonaro foi eleito pela

vontade popular”

COMUNISTA DE WHATSAPP: "Você é bitolado

pois concorda com tudo que o Bozonazi fala?"

EU: Óbvio que não, eu não concordo NEM com

tudo que EU falo. Vou concordar integralmente

com outra pessoa? E se vc procura alguém para

concordar 100%, vai a um psiquiatra... urgente.

COMUNISTA DE WHATSAPP: "Mas então pq

votou nele? " EU: Simples, pq é o que tem mais

pontos semelhantes ao que eu acredito que deva

ser a Economia de um país, a sociedade de um país,

os direitos de um país, os valores de uma nação...

Ou seja, está mais associado ao que eu acredito

(novamente o somatório de nossos egoísmos). Se

vc é Católico, Evangélico, Umbanda, Espírita... vc

concorda com 100% do que a sua igreja/culto

prega, fez ou faz? Eu acredito que não. 

EU: Se vc é Flamengo, Vasco, Fluminense,

Corinthians... Vc concorda com 100% das decisões

que o Presidente do seu time tomou e toma? Eu

acredito que não. 

EU: Se vc é filho dos seus país e respeita-os....Vc

concorda com 100% das decisões que eles

tomaram na sua vida? Eu acredito que não. 



COMUNISTA DE WHATSAPP : "Ahhhh mas pq vc

defende o Bozo". 

EU: Simples, pq até agora tem acertado em muito

mais nas decisões (pelo meu prisma, pelo que eu

votei nele e pelo que eu esperava dele) mesmo

lutando contra tudo e todos pois vi governos como

FHC vender o Brasil, Lula roubar

desmedidamente, Dilma afundar o país e não vi a

'marcação cerrada' que existe hoje... Mas, Isso para

mim é ótimo. Quanto mais pressão nos políticos

melhor, mas tenho dúvida que se tivesse vencido

outro candidato as coisas estariam assim (mas é

uma percepção pessoal)

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Mas ele é um

merda e quem vota nele é acéfalo”

EU: Vamos voltar o nível do debate... Não quero

um herói... pois triste de um povo que precisa de

heróis, pois é fraco e não luta suas próprias

batalhas. Eu quero lutar as minhas, morrer, se

necessário, pelo que acredito.

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Seu bosta + GIF

do Bolsonaro tocando um Berrante”

EU: Esse é o nível da esquerda kkk Compra uma

camisa do Guevara e me chama de Veado, só

lembrando ninguém matou mais gays que a

revolução cubana, na Rússia e China é crime... E vc

sendo Homofóbico kkk 

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Seu Pau no C* +

GIF do Bolsonaro tomando uma facada, deve ser

racista”

EU: “Racista? Pq?”

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Pq você escreve

toda hora KKK – Ku Klux Klan"

EU: Sério? Meu Deus...

EU: Sobre eu ser filho da P***, lembrem-se é o

empoderamento feminino que você deveria

defender lembra? Meu corpo minhas regras?

kkkkkkk ops não pode né ? Risos Risos Risos... kkkk

PHRENETICUM CURARE SICUT NOXIUS

PULSATIS FORIBUS COLLIGERE DEBITUM
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COMUNISTA DE WHATSAPP: “Seu Merda + GIF

do Bolsonaro tendo a cabeça estourada

EU: “Vou para minha luta diária... e quem quiser,

lute as suas. Mas lembrando sabotar o Brasil é

abrir espaço para deixarmos que outro modelo,

que não a democracia, avance.”

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Vai puxar sua

carroça seu semi-analfabeto + GIF do Bolsonaro

tomando um tiro. Tá merecendo uma facada”

EU: “Mas se for dar a facada não faz igual ao Adélio

Bispo não. Ok? Dá essa porra direito. Enfia e Gira.”

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Podexá não vou

errar, playboy“

EU: Pois é... Mas não acabou não. Atende o

telefone ai... Estou aqui na frente da empresa que

você trabalha, você fez uma ameaça e estou aqui

para você levar a cabo. Afinal você não é o

machão? ”

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Vc quer me

prejudicar, estou sendo censurado, está querendo

me intimidar, seu Nazista, perseguição política"

EU: “Vc me ameaça, me ofende, comete Bullying e

agora é Vítima kkk” 

COMUNISTA DE WHATSAPP: “Era papo de

internet, figura de retórica... Relaxa cara!”

EU: “Pois é... pra mim não” Fiz o B.O. e ainda espero

a facada. 

Moral da história: “Para curar um doido, só um

mais doido cobrando a dívida“



DEFENSORA DO LULA: “É muito despeito entrar

no nosso grupo para defender o Bozo. Você é um

ridículo. Criticar o Lula, o melhor presidente que o

Brasil já teve. Quem criou Lula criou o ProUni, Lula

criou o SAMU 192, Lula criou o Bolsa Família, Lula

criou o Cotas, Lula criou o Enem, Lula criou o Fies,

Lula criou o PAC, Lula criou o Fome Zero, Lula

criou o Minha casa minha vida, Lula criou o Luz

para todos, Lula criou o PETI, Lula criou o Brasil

Alfabetizado, Lula criou a UPA e Lula criou o

Primeiro Emprego... Você devia lavar a boca para

falar do maior presidente que o Brasil já teve.”

5 horas depois...

EU: “Bom dia, DEFENSORA DO LULA, tudo bem?

Eu não entrei em lugar nenhum, me colocaram lá.

Mas realmente o Lula criou muito mais que isso.

Criou o Mensalão, Mensalinho, Petrolão, Dilmanta,

a maior ORCRIM do Mundo, a maior dívida da

história do Brasil, Assassinato de Toninho do PT,

Assassinato de Celso Daniel, Assassinato de 2

envolvidos no caso Celso Daniel, Assassinato de 4

envolvidos no caso Celso Daniel, ONG Rede 13, da

filha do cachaceiro, é extinta após receber R$ 7,5

milhões, Caso GTech (Carlinhos Cachoeira),

Escândalo dos Bingos (Waldomiro Diniz), 300

Medidas Provisórias de Lula (Venda de MP),

Morrem 3 da diretoria do Bancoop (OAS e o

Triplex), Assassinato do legista do caso Celso

Daniel, Escândalo dos Correios, República de

Ribeirão (Antonio Palocci), Escândalo do Mensalão

- R$ 200 milhões em desvios, Escândalo dos

Dólares na Cueca, Cassação de Zé Dirceu,

Escândalo da Gamecorp-Telemar R$ 111 MI para

Lulinha, Caso Francenildo dos Santos Costa

(Antonio Palocci). Escândalo da Refinaria de

Pasadena (prejuízo de R$ 3 bilhões), Escândalo dos

Sanguessugas, Escândalo dos Aloprados,

Escândalo do Corinthians – MSI, Mesadas de

Antônio Palocci, Operação Navalha, BNDES e o

etanol em Moçambique, R$ 111,4 bilhões da

CPMF desviados da saúde, Dossiê contra FHC e

Ruth Cardoso (Dilma e Erenice Guerra), Caso

Cartões Corporativos, Usina Hidrelétrica Jirau -

Fraude no Leilão, Usina Hidrelétrica de Santo

Antônio - Caixa dois...

ET PASSION LIPPUS EST
A PAIXÃO É MIOPE
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Recebo em meu WHATS uma mensagem...

Caso Lina Vieira (Dilma e Gabrielli), Refinaria Abreu

e Lima - R$ 90 milhões em propinas, Propina na

compra de submarinos e helicópteros franceses,

Escândalo das montadoras - Medida Provisória 471,

Caso Bancoop, Escândalo Novos Aloprados, R$ 1 MI

de Alberto Youssef na campanha de Gleisi Hoffmann,

BTG Pactual  e as sondas do pré-sal, Erenice Guerra -

Tráfico de influência, Governo Lula gasta R$ 88,2

milhões nos cartões corporativos, Caso Palocci

Consultor, Escândalo nos Ministérios da Agricultura,

Transportes e Cidades, Escândalo nos Ministérios do

Turismo, Esporte e do Trabalho, Faxina Ética no

Governo Dilma, Caso Cachoeira, Escândalo no

Ministério da Pesca (Ideli Salvatti), Rosemary

Noronha e Lula e os 25 € milhões em Portugal,

BNDES - Usina Metalúrgica na Venezuela, Operação

Porto Seguro (Rosemary Noronha), Prisão da cúpula

do PT, Início das Pedaladas Fiscais, BNDES - Rodovia

em Gana, Aeroporto em Guiné Equatorial, Arlindo

Chinaglia - R$ 1 bilhão em fraudes de licitações,

Dilma perdoa US$ 900 milhões em dívidas de

ditaduras africanas, Assassinato de Paulo Manhães -

Comissão da Verdade, BNDES - Porto Mariel em

Cuba, Lava Jato - expectativa de recuperar R$ 40

bilhões, Superfaturamento de US$ 900 milhões caças

Gripen, Prisão do ex-tesoureiro do PT, Ex-diretor da

ANP “cai” do 11º andar, Caso LFT Marketing e

Touchdown - R$ 12 MI para Luleco, R$ 131 bilhões

de cortes na Saúde, Caso Exergia - R$ 20 MI para

Taiguara dos Santos, Crime de responsabilidade

fiscal de Dilma, Assassinato de Arthur Sendas

(Compra de Pasadena), Marqueteiro do PT é preso e

assume crimes nas 4 eleições do PT, Delcídio Amaral

preso em flagrante, Governo Dilma gasta R$ 44,4

milhões nos cartões corporativos, Denúncias

comprovadas já chegam a R$ 47 bilhões em desvios

do PT, BNDES - US$ 788 milhões em propinas em 12

países, Assassinato de Roberto do PT (Queima de

Arquivo?) Corrupção na usina de Belo Monte,

Escândalo das agências de pesquisa na Campanha de

Dilma, BNDES - Calote de Venezuela, Cuba e

Moçambique (lavagem internacional), Comperj - R$

15 milhões de propina para o PT, Vice-presidente da

Guiné Equatorial chega ao Brasil com US$ 16,4

milhões, Desvios de R$ 140 milhões nas obras da

Torre Pituba, Caso Lulazord, Desvios de R$ 126

milhões nas obras a transposição do rio São

Francisco, Fernando Pimentel e CEMIG, André

Esteves, Lula e Graça Foster na PetroAfrica,

Operação Vegatomia - R$ 500 milhões em fraudes

no FIES, Delação de Palocci - R$ 270,5 milhões para o

PT, R$ 1,1 milhão de mesada para Frei chico (irmão

de Lula) e 256 milhões na conta de Marisa Letícia.



DEFENSORA DO LULA: “É tudo mentira, invenção

da mídia golpista”

EU: “De onde veio o dinheiro recuperado”

DEFENSORA DO LULA: “É tudo implantado, um

golpe de estado no PT”

EU: “É ! Se você acredita nisso”

DEFENSORA DO LULA: “Tem que ser muito burro

para não entender isso... bando de debilóides”

EU: “É! Devo ser um debilóide kkkkkkk”

DEFENSORA DO LULA: “Tenho certeza que é...”

EU: “Pois é... Alguém gastou Bilhões para

incriminar o PT. A paixão é Cega”

ET PASSION LIPPUS EST
CONTINUAÇÃO
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DEFENSORA DO LULA: “ Sou eu de novo, mas

você não tem como dizer que o Lula não fez as

obras que falei. Roubou mas fez. contra isso vocês

Bolsonazis não tem argumento"

EU: Ainda não terminei... mas, Lula criou o ProUni,

que nada mais é um NOVO NOME para o Crédito

Educativo criado no Governo Militar, que minha

mãe usou na década de 70. Assim realmente o lula

maquiou o programa e deu outro nome.

EU: Lula criou o SAMU? Será? O Samu não seria

um NOVO NOME para o Serviço de Ambulâncias

preconizado nas Portarias 2923/1998, 479/1999,

814/2001 e 2048/2002, todos criando normas

para a saúde pública e transporte de doentes...

Logo o Lula só maquiou o programa e deu outro

nome? 

EU: Lula criou o Bolsa Família. Será? O Bolsa

Família não é a Lei nº 10.219, de 11 de abril de

2001, conhecida Bolsa Escola do FHC associado ao

Cadastramento Único do Governo Federal

(Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001 -

Governo FHC) + Programa Nacional de Renda

Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação

(Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro

de 2001 - Governo FHC) + Programa Auxílio-Gás

(Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002 -

Governo FHC). Logo o Lula só maquiou o

programa e deu outro nome?

EU: “Lula criou a política de Cotas. Será? Em 68

existia a Lei do Boi, onde os filhos de fazendeiros

tinha acesso direto as faculdades, já era uma cota.

Mas a atual política de cotas foi criada por FHC,

basta ver o Correio Brazilienze de 13 de Maio de

2002, onde atendendo a uma solicitação, do então

senador José Sarney fixava 20% de cotas para

negros e criava um processo de expansão nos

próximos anos para 50%. Logo o Lula só Maquiou o

Programa e deu outro nome?”

EU: “ Lula criou o ENEM. Será? Criado em 1998

durante a gestão do ministro da Educação Paulo

Renato Souza, no governo FHC, o Enem teve por

princípio avaliar anualmente o aprendizado dos

alunos do ensino médio em todo o país para 
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Recebo em OUTRA mensagem no meu WHATS ...
auxiliar o ministério na elaboração de políticas

pontuais e estruturais de melhoria do ensino

brasileiro através dos Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCNs) do Ensino Médio e Fundamental,

promovendo alterações nos mesmos conforme

indicasse o cruzamento de dados e pesquisas nos

resultados do Enem. Em 2009, Fernando Haddad

modificou o Enem para unir vestibulares, como já

era feito na FUVEST. Pois é... Logo o Lula só

Maquiou o Programa e deu outro nome? ”EU: “Lula

criou o FIES. Será? Em 1975 o Programa de

Crédito Educativo (CREDUC) pelo Governo

Ernesto Geisel. Em 1999, durante o Governo

Fernando Henrique Cardoso, foi reformulado. Foi

ampliado posteriormente no Governo Lula em

2010. Pois é, se Eu usei Crédito Educativo e me

formei antes do Lula ser presidente. Como isso é

possível?. Pois é... Logo o Lula só Maquiou o

Programa e deu outro nome?”

EU: Lula criou o PAC, será? Todos os Presidentes

desde JK fizeram programas de aceleração

econômica, o Governo PT só deu o nome de PAC,

como FHC deu o nome de Avança Brasil. Logo o

Lula só Maquiou o Programa e deu outro nome?

EU: Lula criou o Fome Zero, Será? Maio de 1993,

na gestão Itamar Franco, foi criado Consea,

vinculado diretamente à Presidência da República

e com a participação de organizações não-

governamentais e o Plano Nacional de Combate à

Fome e à Miséria. FHC criou o Programa

Comunidade Ativa e o Bolsa Escola. Logo o Lula só

Maquiou o Programa e deu outro nome?EU: Lula

criou o Minha casa minha vida, Será? 1964 foi

criado o Sistema Financeiro de Habitação (SFH),

teve COHAB, Projeto Xangaí, Plano Nacional de

Habitação e Plano de Ação Imediata para a

Habitação (PAIH) do Collor, Habitar-Brasil e o

Morar-Município (também Itamar), Pro-Morar do

FHC... Logo o Lula só Maquiou o Programa e deu

outro nome?

EU: Lula criou o Luz para todos, Será? O luz pra

todos foi criado no governo FHC (2000) e se

chamava Luz no campo. Logo o Lula só Maquiou o

Programa e deu outro nome? 



EU: Lula criou o PETI, Será? 1992/1994, quando o

Brasil começou a fazer parte do Programa

Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil

da OIT e criou oFórum Nacional de Prevenção e

Erradicação do Trabalho Infantil e em 1996 o PETI.

Logo nesse o Lula nem deu outro nome. Será que

criou? 

EU: Lula criou o Brasil Alfabetizado, Será?

Desde1925 existem programas de alfabetização

de adultos, mas a Lei n° 5.379, 1967 do Médice no

Regime Militar criou o mais famoso: O MOBRAL,

que diga-se de passagem só foi criticado pq

substituía (com melhores resultados) o modelo do

Paulo Freire (anterior). Logo o Lula só Maquiou o

Programa e deu outro nome? 

EU: Lula criou a UPA, será? E os serviços como

serviços de pronto atendimento (SPA), as unidades

de atendimento imediato (UAI), os prontos

atendimentos médicos (PAM), os centros

municipais de urgência e emergências (CMUM), os

centros regionais de saúde (CRS) e As unidades de

assistência médica ambulatorial (AMA), todas

anteriores as UPAs? Pois é... Logo o Lula só

Maquiou o Programa e deu outro nome?

EU: Lula criou o Primeiro Emprego, será?  Será e os

Projetos Menor Aprendiz, Aprendiz Legal ou

Jovem Aprendiz? CIEE? Pois é, esses projetos já

existiam antes do Lula. Logo o Lula só Maquiou o

Programa e deu outro nome? 

EU: Lula criou o Plano de Combate a Escravidão,

será? Não! Ele recebeu do FHC o Plano Nacional

de Erradicação do Trabalho Escravo aprovado em

2000. Pois é, esse projeto também não é dele...

Logo novamente Maquiou e mudou o nome.

EU: Lula criou 18 Universidades, será? Lula criou 4

universidades, reformou 10 e alterou o nome de 4

universidades. Logo, mais maquiagem que

resultado.EU: Acho que você pode achar o Lula o

Melhor presidente, é direito seu... Mas é a prova de

que as pessoas só replicam, sem pesquisar. Uma

pena. 

4 Horas depois
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DEFENSORA DO LULA: “Quais são suas fontes?”

EU: ”Artigos científicos, legislações e sites oficiais,

pq?

DEFENSORA DO LULA: “Coloca elas ai... Sei que

são falsas”

EU: Se vc sabe que são falsas, não adianta eu

colocar. Concorda?

DEFENSORA DO LULA:  “É claro que você está

inventando isso... Dá para ver.”

EU: “Se vc acha... quem sou eu para mudar sua

opinião? Mas quem maqueia coisas é o Lula. Nisso

ele é muito bom.”

DEFENSORA DO LULA: “Ser idiota tem limite... Vc

passou do limite. Deve ser um estudantezinho de

direito metido a Coppolla. Típico merda que baba

ovo do Moro”

EU: “É... A ofensa é a arma do sem argumento”

Sem resposta



COMEDIANTE: "Fala Xandy, vc continua com essa

mania de defender o Bozo? Relaxa, só vc não viu a

merda que ele está fazendo no Brasil...Vc tem que

acender um, relaxar, assumir que votou errado e

pronto, vida que segue... fazer piada"

EU: Fala meu querido, criando muita piada? E a

saúde? Vc tem razão a eleição do Jair Bolsonaro foi

a pior coisa para o BRASIL.

COMEDIANTE: "AEEEEE evoluindo"

EU: Vivíamos nós muito bem, em nosso mundo de

faz-de-conta, cheio Smurfs que achavam que

existia Liberdade, alternância e Ordem no Brasil.

Tudo era belo. Tudo funcionava perfeitamente. O

brasileiro era feliz: conseguia fazer compra de

celular, dividir o carro em 100 prestações e

comprar uma casa que nunca conseguiria pagar o

brasileiro era feliz.

COMEDIANTE: "Mas estávamos indo bem... íamos

ser primeiro mundo"

EU: Acreditávamos que tudo ia bem, que o Brasil

era o modelo de democracia pois FHC passou a

faixa para Lula, Lula passou sua faixa para Dilma,

só que Dilma não quis passar a faixa para Aécio.

Sonhamos o mito da vanguarda tecnológica da

urna eletrônica, que nada mais é que uma mentira

decadente.

COMEDIANTE: "O Lula foi elogiado pelo Obama

cara, pelo O-B-A-M-A"

EU: Acreditamos quando um mentiroso elogiou

outro mentiroso, quando programas sociais foram

maquiados: com nomes trocados e soaram como

novos nessa mídia. E aí alguns de nós, que sempre

acharam estranho se questionaram: 'como é que

duas pessoas que tinham espectros políticos

completamente diferentes serem fotografados

juntos? Mas hoje o Bolsonaro é elogiado pelo

Trump cara, pelo T-R-U-M-P 
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um colega de comédia me mandou um Whatsapp: COMEDIANTE: "Mas vc não acredita que o jogo é

de cartas marcadas"

EU: Lembro que a ficha caiu para mim em 1999

quando em um bar em Brasília, frequentado

APENAS por políticos e assessores,  vi FHC e LULA

e tomando champanhe juntos isso realmente

mudou meu mundo.

COMEDIANTE: "Moro e lava-jato eram um golpe"

EU: Veio a lava-jato e nós achamos que estávamos

mudando o Brasil. O juiz que era um herói

demonstrou ser partidário do time que estava fora

do poder, mas algo de errado aconteceu nos

cálculos e esse algo de errado se chama internet.

Quando as redes sociais destruiram o monopólio

que era feito pela mídia de esquerda, (PSDB ou PT)

o jogo perdeu o controle, bem como os artistas que

perderam a capacidade de influenciar e o choro

prevaleceu.

EU: O pior aconteceu, é eleito Bolsonaro um louco

que pensa em governar de forma correta, sem

penduricalhos, sem lotear Ministérios, sem fazer

acordos e sem corrupção... Imagina isso o louco.

COMEDIANTE: "Vou acender um para aqui em

casa para continuar essa conversa"

EU: Porém a eleição do bolsonaro gerou algumas

disfunções e foi muito ruim para o status quo

vigente no Brasil.

COMEDIANTE: "Esse cara é um genocída" 

EU: Esse genocida nos colocou em uma guerra,

entre quem teve impactos financeiros e os que

querem um país melhor. Guerra essa que pára o

Brasil.

COMEDIANTE: "Nazista, racista, fascista... tudo

ruim junto"



EU: Bolsonaro ousou fazer o povo lutar, em

qualquer espectro, nas redes sociais, nos Bares,

nas ruas... criou desordem onde havia ordem,

mudou aquele calmante silêncio do homogêneo

Politicamente correto. Se atreveu, maldito, a dizer

que as lutas das minorias que são a maior parte era

dissonância cultural. Como não ver o preconceito

latente no Brasil escravista do século XXI onde não

temos políticos negros, atores negros, atletas

negros... Nazista por apoiar a campanha da

Associação dos produtores de leite. Homofóbico

por não achar que uma criança de 5 anos Não pode

escolher seu sexo, se é que ela deve nascer...

NOJENTO

COMEDIANTE: "vc concorda que Brasil está

muito pior"

EU: Bolsonaro criou um país ingovernável posto

que usou quebrar a hegemonia PSDB-PT-PSDB-

PT. Nesse jogo que nunca foi de verdade, agora

Maias e Alcolumbres se juntam com Kims,

Amoedos e Hucks tentando voltar a realidade

linda de outrora. 

COMEDIANTE: "Roubando a eleição é fácil"

EU: Bolsonaro maquiou dados de campanha e

cometeu crime eleitoral, afinal como se eleger com

tão pouco? A facada, claro que foi fake. Bem como

o COVID19. Se fosse verdade os institutos de

pesquisa teriam percebido.Bolsonaro é um câncer

tão perigoso que deve ser combatido por todos

nós: seja Gerta, hackers do bem, ONGs que

controlam o fogo, espiões digitais, artistas

Rouanetdependentes, heróis adelianos, jornalistas

imparciais, socioprofessores, surfistas de tsunami

eleitoral, supremistas ... todos nós. É uma guerra

santa, ops, essa ideia de Santo não pega bem, né?

COMEDIANTE: "Então vc concorda que temos

que tirar o BOZO" 

EU: os fins justificam os meios, vale-tudo, para

tirar esse Nazista, Fascista, Racistas, leitista,

cloroquista, ivermectista do poder. Inclusive

prender sem motivo, censurar o que ele chama de

imprensa, atacar a família e até desejar a morte.

VOCANS AUTEM COMEDIA
CONTINUAÇÃO
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EU: Temos todos que momentaneamente assumir

um lado, contra esse mal, seja com mentiras de

porteiro, vazamento de reuniões secretas, ódio do

bem... tudo pela volta da democracia no Brasil.

COMEDIANTE: "Ainda bem que concordamos" 

EU: Acho que quando a sua lombra passar Vc vai

entender melhor o texto... até lá sugiro que pare as

drogas e me refiro a PT, PDT, PSOL E PAULO

FREIRE... pois o resto acho que te fazem menos

mal.

 Não esqueçamos que a comédia é subversiva,

quem domina o riso domina o mundo, e não existe

nenhum ambiente onde a esquerda é tão forte. Sei

porque já sofri muito Bullying por ser de Direita e

Conservador. Lembrem-se tudo que é dito com um

sorriso tem uma intenção, as vezes nefasta por

trás. 



AMIGA INSISTENTE: “Olá Flávio, tudo bem?

Tenho visto seus post e sei que vou cair naquele

diálogos que você vem publicando, mas você não

pode ser tão bitolado de lutar contra a história e os

fatos. Por favor, não me faça perder a admiração

que tenho (ou tinha) por você, uma figura paterna,

sábia... nunca um tosco que defende o

indefensável”

EU: Olá, AMIGA INSISTENTE, tudo bem com você?

Que bom que me admira, mas se minha opinião te

faz me admirar menos é sinal que você admira uma

imagem não real, um ídolo (na forma literal da

palavra) e não sou isso... minhas opiniões compõem

quem eu sou. E elas valem tudo pra mim. Mas se vc

realmente precisa de um ídolo, um modelo...talvez

você deva conversar com seu pai ou avô, eles

devem ser muito incríveis e podem ser isso por

você. Seria importante. Torço para seu sucesso,

mas não quero ser herói de ninguém, como sempre

digo, sou o vilão. Mas quais opiniões você ACHA

que eu estou errado?

AMIGA INSISTENTE:  “Vc critica especialistas em

saúde sem ser, isso só pode ser burrice”

EU: Acho que vc não entendeu a tônica das

críticas, não critico ELES, eu critico quem acredita

neles. Eles são tão especialistas em COVID19

quanto são em Física Quântica. Mas eles estão

certos, falando o que ACHAM e com um sotaque

científico, temperado com falácias, para que os

leigos acreditem 

AMIGA INSISTENTE:  “Mas eles são especialistas”

EU: Tipo no Wikipédia, onde todo mundo fala

sobre o ciclo de vida das lagartas, mas não sabem

nem o que é ciclo de vida, mas acredita quem quer.

AMIGA INSISTENTE:  “Mas eles são Médicos”

EU: E daí? Por eu ser Professor significa que eu seu

tudo sobre dar aula? Mesmo uma técnica nova

recém criada? Conhecimento não envelhece? Não

caduca? De acordo com um estudo da

universidade de Wharton a cada 3 anos o 

TANTUM IN INFIRMA OPUS IDOLA
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Recebo um inbox do Facebook de uma amiga: conhecimento se renova e necessitamos

reaprender

AMIGA INSISTENTE: “Mas eles estudaram para

isso... não podemos questionar. Essa universidade

não deve saber o que fala”

EU: Você pode e deve questionar tudo, como fez

agora. Parabéns. Por exemplo: Vc estudou

História, quem foi Che Guevera?

AMIGA INSISTENTE: "Revolucionário Cubano que

era médico”

EU: Primeiro ele não era cubano, depois não existe

nenhuma prova que ele era médico, apenas

especulações. Você estudou história do Brasil:

Houve golpe Militar no Brasil?

AMIGA INSISTENTE: “Claro que houve, em 64”

EU: Pois é, se eu te contar que houve uma marcha

social pedindo intervenção militar, foi votado pelo

congresso e só depois os militares assumiram o

poder? Você deve ter ouvi falar que houveram

muitos exilados.

AMIGA INSISTENTE: “Sim, Caetano, Gil, Chico

Buarque...”

EU: Existe exilado se ninguém te expulsou do país?

Mas você optou por morar fora? Que mesmo lá

fora continuaram recebendo os royalties de suas

músicas? Por que um 2 foram para Londres e 1 foi

para Milão e nenhum deles foi para Cuba, URSS ou

China? Estranho né?

AMIGA INSISTENTE: “Daqui a pouco você vai

querer me dizer que a terra é plana. Vc é

terraplanista?”

EU: Não sou, pq não tenho conhecimento para

isso... mas não fecho minha mente para novas

ideias, conheço vários pesquisadores, astrofísicos

e engenheiros da NASA que são terraplanistas e as

explicações são bem críveis... Lembro que Plutão

era um planeta até alguns anos, hoje é uma lua... e

nada impede de se tornar um planeta de novo



AMIGA INSISTENTE: “kkkkkkkkkkk só faltava

essa. Vai dizer que de repente vc cai do mundo

kkkkkkkkkkk? A terra é redonda e pronto“

EU: Como disse não sei dizer pois não sou um

especialista... Mas e a gravidade? E o Giro de uma

Moeda muito rápido não parece que é uma esfera?

E o efeito olho-de-peixe?  Ahhhhhhh A terra é

Geóide não é redonda pois gira mais rápida no

equador.

AMIGA INSISTENTE: “Falta você dizer que

acredita em Alienígenas? Kkkkkkk”

EU: Não acredito nem desacredito, pois não tenho

conhecimento para tal, mas você realmente acha

que em Bilhões de Galáxias, estamos sozinhos?  De

onde veio a vida? Do nada? Que a vida não veio em

bactérias que se chocaram com a terra e evoluíram

para organismos unicelulares? Realmente não sou

especialista nisso, mas sempre questiono.

AMIGA INSISTENTE: "Qual mais caô você vai

contar como contou que o Petróleo era renovável

e que tudo não passava de uma jogada, lembro

dessa balela em nossa aula"

EU: Isso eu entendo um pouquinho de nada, mas

sugiro que não acredite em mim, procure teoria

abiogenética de criação de hidrocarbonetos ou se

questione que se os 'dinossauros e plantas' só

viveram acima da camada de sal, como existe pré-

sal?

 AMIGA INSISTENTE: “Você é um doido, meu

Deus. Eu não acredito em você. Que decepção,

perdi toda a admiração“

EU: Que bom, você conseguiu crescer nessa

conversa: 

A) Você não acredita no que eu falo, agora é só

fazer o mesmo com a Mídia, Políticos,

Historiadores, Matemáticos, seu papai, sua

mamãe... afinal eles te contaram que Papai Noel ia

na sua casa na noite de natal, depois vc descobriu

que não. 

TANTUM IN INFIRMA OPUS IDOLA
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B) Você derrubou um ‘ídolo’, isso faz bem. Não

devemos ter admiração cega por ninguém, afinal

somos falíveis e ninguém é herói de filme.

Parabéns. Quem sabe agora podemos ser apenas

amigos, pois não dá para ser amigo de quem não

entende que você erra também. 

C) Você descobriu que precisa urgentemente

resolver uma fragilidade emocional relacionada ao

seu papai. Isso é legal.

D) Você percebeu que tudo tem uma explicação,

que nem sempre devemos concordar, mas que

existe outro lado... é fato. Sugiro que pesquise a

Dissonância Cognitiva criada propositalmente

para legitimar mentiras. Nada do que lê, ouve ou

vê é verdade... apenas a visão do Escritor, narrador

ou editor. Só os tolos do fundo da caverna

acreditam nas sombras. 

AMIGA INSISTENTE: “Pois é... Perdi meu tempo e

um “ídolo"

EU: Mas ganhou uma página no meu livro

DIÁLOGOS SOBRE A ESQUIZOFRENIA MORAL...

parabéns.

Tá cumprida a promessa... Não sou tão doido assim

kkkkkkkk 



PESQUISADOR FEDERAL: “Meu colega, como

pesquisador estou tentando abrir seus olhos para

você estar queimando sua imagem com

argumentos tão imbecis, lutando contra órgãos

sérios como a OMS, ANVISA, Ministério da

Saúde... cuidado. Isso pode atrapalhar sua carreira.

É apenas um conselho, você pode perder bolsas e

patrocínios se falar o que não deve”

EU: Obrigado pelo carinho e deferência, mas você

sabe que meu instituto de pesquisa é Filantrópico

e que nunca recebi um centavo de governo

nenhum, né?

PESQUISADOR FEDERAL: “Como assim? Como se

mantem?”

EU: Com meus recursos e vaquinhas dos

pesquisadores que acham que suas pesquisas

precisam ser publicadas. Nunca tive um centavo de

lucro, muito pelo contrário, todo ano tiro do meu

bolso para manter as pesquisas. 

PESQUISADOR FEDERAL: “Então você é um

amador, entendo, mas saiba se você souber trilhar

os caminhos e tocar nos pontos certos, tem verba

rolando, posso te ensinar, faço isso há 25 anos...

sempre ganhando um bom dinheiro. Mas temos

que alinhar as visões”

EU: Obrigado novamente, já trabalhei em revistas

científicas de caráter oficial e por isso criei o IBPG

– Instituto Brasileira de Pesquisa Gerencial, para

não ter que fazer pesquisas míopes. Mas parabéns,

viver de pesquisa no Brasil é complicado

financeira, e pelo visto, moralmente. Mas agradeço

a dica. Sobre ser amador, prefiro entender que falo

a verdade, publico o que quiser e não vejo isso

negativamente, afinal não vivo de ciência.

EU: “Sobre suas DICAS vamos a elas: “estar

queimando sua imagem”, me pergunto: que

imagem? Falar a verdade, sem viés político,

financeiro ou ideológico é crime? Pois é. Aqui não

fazemos pesquisa de esquerda, direita, centro,

conservadora, progressista... fazemos pesquisa,

dando o resultado que for eu publico. E isso está

em meu contrato."

CUM SCIENTIAM HABET PARTEM ORBIS
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Um colega Pesquisador me chama para uma reunião
virtual. PESQUISADOR FEDERAL: “Mesmo que vá contra

o patrocinador?” 

EU: Sim, mesmo quando há um patrocinador, o que

é raro... vou publicar o que vier. Acho que deve ser

assim. certa vez fui contratado para avaliar um

conceito, 94% dos clientes não gostou do

resultado... publiquei. Perdi o cliente? SIM. Mas

durmo tranquilo, pobre, mas tranquilo” 

EU: Obrigado pela crítica aos meus argumentos...

recebo-a e lhe peço, me informe onde posso ver

seus argumentos, assim aprenderei com quem

sabe mais que eu.

PESQUISADOR FEDERAL: “Siga a revista

científica XXXXX Publiquei 1 artigo em 98, 1 em

2005, 1 em 2016 e outro em 2019.”

EU: Quando você diz: ‘lutando contra órgãos

sérios como a OMS, ANVISA, Ministério da

Saúde... cuidado’ lhe pergunto, o que tem de sério

na OMS?  As mudanças de posicionamento da

OMS não denotam seriedade, assim ela faz mal

para sua própria imagem. O quanto de política e

alinhamento com patrocinadores existe nesses

estudos? Quantos médicos indicam o

medicamento A ao invés do B, não por eficiência

ou eficácia, mas pq recebem bônus, viagens,

carros... Ou vendem suas pesquisas ‘científicas’,

veja o caso OMS/FDA contra AZT no início da

AIDS."O quanto de falta de coragem para se expor

ao risco de errar, existe nesses estudos, afinal

podem queimar suas imagens

EU: Sobre as agências reguladoras no Brasil, saiba,

são um mito, vi várias serem criadas e sempre a

frente delas está um profissional egresso de

grandes empresas do setor, quais interesses você

acha que eles defendem? Sugiro uma pesquisa:

Barreira para novos entrantes, Michael E Porter.

Ok? 



EU: ”Cuidado, pode atrapalhar minha carreira? Sim

eu sei... Já parou para pensar pq a maior pontuação

em seleções para mestrado, doutorado e pós-

doutorado é análise (subjetiva) do pré-projeto pela

banca? Novamente, barreira para novos entrantes.

É o sistema público de pesquisa alimentando o

sistema público de pesquisa. Já reparou que cada

vez mais os mestres e doutores são mais jovens,

afinal quem tem que produzir financeiramente não

pode ser escravos intelectual de seus

desorientadores, escrevem o que ‘acham’ que

querem para impulsionar as carreiras de quem

está acima deles... Sei pq passei por isso. Era isso

ou não conseguir terminar. Trabalhos lindos

metodologicamente e sem nenhuma verdade ou

aplicabilidade. Triste, por isso o Brasil é pífio em

publicações, mesmo sendo um país que investe

absurdamente em educação.

PESQUISADOR FEDERAL: “Começou seu

discurso reaça... pronto, vamos falar de política...

Não quero. Quero falar de ciência. O que vc

publicou? Quantos prêmios seus alunos já

ganharam? Isso é o que importa. Fora isso é

conversa mole.

EU: Não meu amigo, o que importa, PRA MIM, são

os preceitos da ciência: Inconformidade com a

realidade, questionando tudo sempre. Verdade

acima de tudo. Descompromisso com o resultado,

refutar uma hipótese é tão importante quando

confirmar ela. Aplicabilidade na sociedade, pois

pesquisa deve almejar mudar o mundo.

Imparcialidade, pois o afastamento do objeto e do

pesquisador são preceitos básicos... Se a sua

pesquisa não segue isso, nada mais é do que uma

ferramenta de publicidade com linguagem

científica. 

EU: “Sobre meus números, realmente não estou a

sua altura, você é um professor renomado, eu sou

mais modesto, nem gosto de ser chamado de

professor. Mas foram apenas 6 Mil projetos

orientados (a maioria como Planos de Negócio),

103 artigos publicados pelos discente em 15 anos,

meus foram 39, mas acima de tudo tenho 2

empresas Bilionárias, 29 Milionários e mais 182

negócios de sucesso que saíram das minha sala de

aula. Realmente isso não pesa na academia, não me 
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dá um Doutorado Honoris Causa (mas esse eu não

quero, pois até o Lula tem) e não bota 1 real em

pesquisa no IBPG... Mas me dá uma tranquilidade

de poder publicar tudo.

PESQUISADOR FEDERAL: “Mas se você publica

tanto, pq não te vejo na Imprensa?”

EU: Me faço a mesma pergunta: talvez pagar a

pesquisa sem patrocinador, faz com que falte

dinheiro para assessores de imprensa. Talvez sair

do padrão não atraia quem foi formado no

padrão... Não sei, e isso me deixava triste. Hoje não

mais. Aceitei que serei pobre e sem fama

PESQUISADOR FEDERAL: “Pois é... Você seria

grande se soubesse fazer certo. Que pena. Lutar

contra a verdade é tolice”

EU: Realmente sou microscópico no mundo da

ciência, quem sou eu... nada, mas fazendo certo,

talvez a liberdade seja a cicuta que vai me matar...

Lembro, guardada as devidas proporções, que

Sócrates morreu por falar a verdade, Giordano

Bruno e Galileu também sofreram por acreditar no

que acreditavam... e a história está cheia desses

exemplos. E também de muitos que acreditaram,

foram punidos e não foram lembrados (como acho

que será meu caso). Enquanto isso. Segue o Jogo.

Pago minhas contas, vivo minha vida, sou

aplaudido por onde passo... Escrevo com o único

compromisso com provar ou refutar a hipótese.

Sem direcionamentos, tendências e sem paixões.

Mas obrigado pelas dicas, mas isso é para

pesquisadores profissionais, sou apenas um

amador. 

 Fica o aprendizado: Quando a ciência tem lado, o

mundo está errado



DIPLOMACIA 100% : “Nobilíssimo colega Flávio

Cavalcante, tudo bem? Quanto tempo, te sigo nas

redes sociais e vejo que você está movimentando

muito, parabéns. Mas acho que sua visão sobre

Guerra Global é meio extrema e exagerada. Não

acha?”

EU: silêncio total.

DIPLOMACIA 100%:  “Não existe clima para guerra,

conflito... agora é o mundo da informação, da

liberdade, do moderno... Nada mais atrasado que

armas, bombas e tiros. Acho que você está vendo o

mundo pelo buraco da chave. Pois nada disso existe...

China querendo dominar o mundo? Que ridículo.

Rússia querendo dominar o mundo? É só atacar

nuclear... e pronto. Os sem conhecimento acreditam

que o Vírus é Chinês, que a ameaça é Venezuelana,

que o medo é Cubano... é limitado demais pensar

assim. Você tem que ler mais Joseph Nye da Harvard.

O Globalismo é algo inventado, quase metafísico, que

reflete uma perspectiva de teoria conspiratória de

uma esquerda global. A ONU e George Soros são os

Moinhos de vento dos cabeça de vento”

EU: silencio sepulcral 

DIPLOMACIA 100% : “Essa corrida armamentista

que está havendo é natural. Os protestos do Black

Lives Matter no Mundo todo é um reflexo da falta de

originalidade, apenas isso. Presidente da China diz

que chegou a hora do país liderar o mundo é natural,

até Hitler falou. O fato do Putin estar no poder há

muito tempo não significa que ele é um ditador. A

Venezuela perdeu PIB? SIM, mas nem só de dinheiro é

feito um homem, Lembra do FIB (Felicidade Interna

Bruta) que você cita em Aulas, Nada disso é  um risco

para democracia venezuelana, que mesmo estranha,

ainda é uma democracia sólida. Por que temer Cuba?

Com os problemas sociais e econômicos que a ilha

tem? Qual é o problema de um Mega investidor?

Sempre tivemos Carnegies e Rockefellers, e mesmo

entendendo que podem impactar fortemente em uma

economia, são elementos naturais, como temos hoje

os sobrenomes Gates, Jobs e Zuckerbergs. Acho que

você está sendo neurótico e lendo muito Olavo de

Carvalho. "

SEMEN EST SUPERFLUUM, CUM QUIS IN
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Um colega de Relações Internacionais me ligou...
EU: silêncio Absoluto 

DIPLOMACIA 100% :“Você acha que se

tivéssemos guerra hoje seria interna, classe contra

classe, não entre nações. Isso é um absurdo, você

imagina os moradores de favela descendo para

cidade para atacar moradores? Totalmente non

sense. Pais e filhos se matando? Patrões contra

empregados como preconizava Lenin? Alunos

contra professores no modelo Gramsci? Vc está

doido meu amigo. Você precisa seriamente sair do

seu mundinho limitado e entender que o jogo é

mais complexo. Você acha a China tem tudo? Claro

que não. Precisa de alimentos e é nosso maior

parceiro comercial. Mas falta você dizer que o

Covid-19 foi feito na China para devastar as

economias e eles poderem comprar, por exemplo,

nossas fazendas e exportar para eles mesmo?”

EU: silêncio irrestrito. 

DIPLOMACIA 100% : “Você é muito jeca mesmo,

deve achar que Greta e Ongs são instruídas a

interferir no Soberanismo em nome do Globalismo

kkkkk, vc mesmo citou isso no tal do Xadrez 3D

que escreveu pra mim uma vez Kkkkkkkkk

Acredita que há perseguição a Cristãos e Judeus

no Mundo? Sim, alguns morreram na China e

outros locais do mundo, mas há muito tempo

existe, não é novo. A família não está sendo

atacada, está sendo modificada, nada mais antigo

que Pai-Mãe-filho, o mundo mudou. Eu sei para a

visão evolutiva e reprodutiva esse é o certo, mas a

sociedade não precisar ser só isso. Também sei que

os valores da família são importantes e fazem falta,

mas não podemos condenar as pessoas a isso.”

EU: Silêncio Ensurdecedor.

DIPLOMACIA 100% - “Essa visão de combate

entre Socialismo e Capitalismo não existe, pois o

Socialismo mudou e se adaptou, hoje o Socialismo

combate o conservadorismo. Você realmente acha

que existe a ideia de um Governo Global? Os caras

não conseguem nem decidir se o Tibet é livre ou

não, como querem governar algo? kkkkkkkkkk  E

sim, é necessário lutar em todas as frentes contra o

conservador, o retrógrado... “



EU: Gritos no Vácuo. 

DIPLOMACIA 100%: “A Mídia está contra o

Presidente? Não, está contra o retrocesso. Os

partidos estão contra o Presidente? Não, estão

contra o fechamento do Brasil para o capital

internacional. A Resistência está contra o

Presidente? Não, está contra o modelo tradicional

familiar cristão que só traz sofrimento e opressão.

As Organismos Internacionais estão contra o

Presidente? Não, estão contra a heterogenização

do povo brasileiro. As nações estão contra o

Presidente? Não, estão defendendo os interesses

de seus povos. “

EU: Silêncio ensurdecedor 

DIPLOMACIA 100%: “Você acha que a Guerra

seria Biológica mesmo matando milhares de

Chineses, Russos e Venezuelanos? Mesmo com o

histórico de revoluções sangrentas eles não fariam

isso. A guerra seria financeira, ecológica, virtual, de

informação, de esperança, política, cultural, de

valores, de fragmentação social... e não com

canhões e tanques.”

EU: Mudo e Calado.

DIPLOMACIA 100%: “Você não vai falar nada

não? Tá calado porque está vendo que eu estou

certo né?”  

EU: 1) Eu estou bem, obrigado por perguntar. 2)

Não acho, exagerado.

DIPLOMACIA 100%: “Não vai argumentar nada?

Vc é sempre tão falante. Deve estar de mal humor,

sem criatividade ou com problemas para quebrar

meus argumentos. Deve estar precisando de

Férias... Me avisa se quiser ficar aqui em Casa, sem

problemas Viena é linda essa época do ano”

EU: Qualquer semente é excesso quando o solo

está saturado.  Semen est superfluum, cum quis in

solo est saturatum

Nota de Roda-pé: O Conceito de Xadrez 3D que citei
em meu Livro Filosofia Pop de 2005 é do Dr. Joseph
Nye

SEMEN EST SUPERFLUUM, CUM QUIS IN
SOLO EST SATURATUM
CONTINUAÇÃO
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COLEGA DAS ANTIGAS: “Fala Flávio, tudo bem?

Quanto tempo. Te encontrei no Face e te sigo, as

vezes gostos e as vezes (maioria delas) não

gosto do que você posta. Mas se tem algo que

estraga meu dia é ver alguém criticar Paulo

Freire, esse cara é um dos grandes nomes da

educação no mundo, reverenciado em vários

lugares. Você não acha que os conceitos de Paulo

Freire ajudaram a formar a educação brasileira?”

 

EU: Sim, Acho. 

EU: “É preciso que, pelo contrário, desde os

começos do processo, vá ficando cada vez mais

claro que, embora diferentes entre si, quem

forma se forma e re-forma ao for-mar e quem é

formado forma-se e forma ao ser formado.” 

COLEGA DAS ANTIGAS: “Como assim, não

entendi. Tá drogado? Kkk sério. Você não acha

que ele ajuda no empoderamento do aluno e na

criação de sua consciência com ser ativo na

educação?” 

 

EU: “Na verdade, não há eu que se constitua sem

um não-eu. Por sua vez, o não-eu constituinte do

eu se constitui na constituição do eu

constituído. Desta forma, o mundo constituinte

da consciência se torna mundo da

consciência, um percebido objetivo seu, ao qual

se intenciona.”

 

COLEGA DAS ANTIGAS: “Ahmmmm ????

Mensagem Errada? Mas na boa, o que você acha

do Paulo Freire para a Educação Brasileira?”

EU: “Não temo dizer que inexiste validade no

ensino em que não resulta um aprendizado em

que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou

de refazer o ensinado, em que o ensinado que

não foi apreendido não pode ser realmente

aprendido pelo aprendiz.”

 

COLEGA DAS ANTIGAS: “Não sei se entendi

muito bem... Mas a metodologia de ensino dá

resultados, eu sou profissional de educação e

vejo Funcionar"

OMNIA ENIM QUAE ET NIHIL NIHIL, E
CONVERSO
TUDO É TUDO E NADA É NADA , VICE-VERSA E VERSA-VICE
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Uma colega de infância que não me via ou falava
comigo há tempos, me manda uma mensagem no
inbox...

EU: “Somente na medida que em que os produtos

que resultam do ser não pertençam a seus corpos

físicos’, ainda que recebam o seu selo, darão

surgimento a dimensão significativa do contexto,

que assim, se faz mundo.”

 

COLEGA DAS ANTIGAS: “Como? Acho que não se

aplica a educação e a nossa conversa... Vc tem

certeza que é pra mim isso?”

 

EU: ”Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si

mesmo, os homens se educam entre si,

mediatizados pelo mundo.”

COLEGA DAS ANTIGAS: “Que idiotice é essa

kkkkkk claro que educa, se somos homens e

mulheres a frase não faz sentido nenhum. Tá

filosofando demais... kkkkkkkk Mas na prática isso

nunca vai funcionar”

EU: “Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo.

Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós

ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos

sempre.”

 

COLEGA DAS ANTIGAS: “Tá plagiando Socrates,

só sei que nada sei... essa eu saquei”

 

EU: “Ninguém nasce feito, é experimentando-nos

no mundo que nós nos fazemos.”

COLEGA DAS ANTIGAS: “Já entendi, você está

postando frase e conceitos para ver se eu sei quem

são... Com toda certeza é Platão, Mito da Carvena” 

EU: “O ponto de partida deste movimento está nos

homens mesmos. Mas, como não há homens sem

mundo, sem realidade, o movimento parte das

relações homens-mundo. Dai que este ponto de

partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no

seu agora que constituem a situação em que se

encontram ora imersos, ora emersos, ora

insertados.“

COLEGA DAS ANTIGAS: “Heim???”



EU: “Esta é a razão pela qual o animal não

animaliza seu contorno para animalizar-se, nem

tampouco se desanimaliza.”

COLEGA DAS ANTIGAS: “Como se desanimaliza

sem ter se animalizado antes? Isso não faz

nenhum sentido, parece a Dilma falando”

EU: “Porque, ao contrário do animal, os homens

podem tridimensionalizar o tempo (passado-

presente-futuro) que, contudo, não são

departamentos estanques.”

 

COLEGA DAS ANTIGAS: “Você falou merda,

Tridimensão só é possível no Espaço nunca no

tempo, sou prof. De Física porra!!!”

COLEGA DAS ANTIGAS: “Tá me zoando??? Não

quer responder não responde... mas me zoar?

VSF Babaca”

EU: Eu estou respondendo minha amiga.  

COLEGA DAS ANTIGAS: “Mas só está falando

merda? Pq? Você está drogado ou é burro? Vou

te dar uma sugestão leia Paulo Freire e Estude

antes de criticar e fazer chacota com o patrono

da educação Brasileira. Seu babaca.”

EU: Primeiro nunca usei nem usarei drogas pois

sou contra, nem beber eu bebo... Segundo vc

estudou comigo e sabe que meu apelido sempre

foi FLÁVIO BURRÃO, quando no foi soneca, tô

dormindo, Amaral branco... nada mudou.

Continuo sendo Flávio Burrão.  Mas obrigado

pela dica minha amiga, não fique chateada, mas

te sugiro ler Paulo Freire e você vai entender que

TODAS as frases que disse aqui são do Paulo

Freire. 

COLEGA DAS ANTIGAS: "Tá de zoação né?"

EU: Vc pode procurar, a primeira é Pedagogia

da Autonomia; 51ª edição; Editora Paz & Terra;

página 25, 1996. A segunda é Pedagogia do

oprimido; 58ª edição; Editora Paz & Terra; página

99... e daí por diante.

OMNIA ENIM QUAE ET NIHIL NIHIL, E
CONVERSO
CONTINUAÇÃO
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EU: Não reparou que usei aspas? Pois é, para você

ver a ‘qualidade’ do Paulo Freire, vc falou que eu

estava drogado, que eu tinha errado o envio, que

não se aplicava a educação, teve frase que você

não entendeu (imagina gente menos apta que

você), você chamou de idiotice, de merda, de

plágio, de sem sentido e o pior falou que parece a

Dilma falando... ou seja, como disse na Primeira

resposta: ACHO que o Paulo Freire mudou a

educação do Brasil, para pior... 

É só olhar os dados acadêmicos do Brasil nas

últimas décadas, comparar a qualidade do saber e

do saber-aprender-sozinho da sua juventude com

a do seu Discente e se perguntar: O que Paulo

Freire tem de bom? 

 

Paulo Freire falou de empoderamento do

“ALUNO” que constrói seu conhecimento

(plagiando Piaget) mas acha de A-LUNO (sem luz).

Paulo Freire falou Pedagogia do Oprimido

(plagiando Gramsci), educação emancipadora e

autônoma (nada mais é que o Liceu) e o fato de ter

uma educação política e doutrinadora (é a visão

Marxista), já o processo de associação das palavras

com a realidade do ‘oprimido’ parece muito com os

experimentos de Édouard Claparède (1925) ... o

que Paulo Freire tem de novo?

AMIGA DAS ANTIGAS: “Pensando assim...

desculpa não quis te ofender”

EU: E não o fez, pode ficar tranquila, na infância

doeu mais, hoje kkkkk não. Pode ter certeza que

sei que sou muito BURRO.  Mas deixa o Burro

te responder algo Paulo Freirianamente: 

Acho que melhora quando piora, mas quando piora

pode ser que melhor de fato, mas ao contrário de

achar, perco, pois o caminho é o descaminho da

gênesis finita do ser, estar, parecer... Se não

entender é só ouvir W/Brasil do Jorge Ben Jor ela

é baseada no Paulo Freire kkkkkkkkkkkkkkkkk

AMIGA DAS ANTIGAS: “Vc é um prego kkkkkkkkk

abraços maluco..."

 

Tudo é tudo e nada é nada, vice-versa e

versa-vice.



RAINHA DA LACROSFERA: “Vi um texto seu, no

qual você citou o termo tomara-que-caia e esse

termo é machista, você tem que tirar.”

 

EU: Olá RAINHA DA LACROSFERA, obrigado

pela crítica, mas por que TENHO que tirar?

RAINHA DA LACROSFERA: “Porque a Mariana

Ximenes fez uma campanha para trocar o termo

machista e tomara que caia para blusa sem alça. E

esse machismo tem que acabar, a mulher é livre.”

 

EU: Calma ai que vou ler sobre o assunto 

3 dias depois

EU: Olá RAINHA DA LACROSFERA, tudo bem?

Como estão as coisas. Vim te responder: A) Não

vou tirar o termo ainda, desculpe-me. B) Acho que

o Machismo tem que acabar. 

RAINHA DA LACROSFERA: “Então vc é um

Machista, um porco Chauvinista, deve manter sua

esposa debaixo das suas ordens... Caras como

você me dão nojo. Não sabem respeitar uma

mulher. Deve ser tudo bicha enrustida.”

EU: Vou te tentar te explicar, se quiser entender,

entenda... caso contrário não precisa.

 

RAINHA DA LACROSFERA: “Pq tentar? Mulher é

mais burra que homem? O nome disso é

Mansplaining, se você não sabe é quando o

homem explica como se a mulher precisa-se disso”

 

EU: Eu até pararei de usar o termo Tomara-que-

caia quando não usarmos ‘samba canção’ por

conta da  apropriação cultura afinal, o samba não

é brasileiro, veio da nossa mãe África de onde

toda humanidade veio. Também não usavam

‘cueca box’ pois, estar em uma caixa nos remete

ao aprisionamento de nossas intimidades gerados

pelas perversas estruturas opressoras do

capitalismo. Todos usam as P.P.I. (Peças de

Proteção Íntimas)... que glamour!!!

QUIS EST ADVERSARIUS MULTUS, EST
QUEM MUITO ACUSA , É
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Uma ouvinte RAINHA DA LACROSFERA me mandou
um Whatsapp.

RAINHA DA LACROSFERA: “Que ideia idiota”

 

EU: Não podemos mais usar o termo calças ‘pega-

frango’, afinal isso agradaria os protetores dos

animais e os veganos... assim optamos por ’pega-

alface’.   ‘Macacão ou Macaquinho’, NEM PENSAR,

pois se trata de impacto ambiental para nossos

amigos primatas, assim usaremos o termo

“calça com alça” para identificar essa moda. 

Também na linha, proteção ambiental fashionista

temos a ‘Calça pescador’ que será proibida pois,

tem uma visão predatória dos mares.

RAINHA DA LACROSFERA: “Tá fala mais merda

ai...que depois eu NÃO leio”

 

EU: Não pode existir a ‘calça bailarina’ pois, torna

exclusivo das mulheres a profissão ligada ao Ballet,

quando na verdade nossos jovens precisam desse

apoio afinal meu ballet minhas regras.  Na mesma

linha de pensamento abolimos a  sandália

‘Anabela’ já que isso é um caso claro de

objetivação da mulher, associando e

adjetivando a mulher por sua aparência e não por

sua capacidade. 

 

EU: Não pode ‘Meias Arrastão’ pois fazem apologia

ao crime, também não existe calça ‘Cigarrette’ por

motivos óbvios. A saia ‘secretária’ foi abolida posto

que, demonstra a situação de submissão e a luta de

classes dentro das empresas evidenciando o

preconceito. No entanto oque mais me chamou a

atenção é que não existe ‘Barra Italiana’ pois isso é

xenofobia, logo chamamos de ‘Barra Global’.

RAINHA DA LACROSFERA: “Você fez curso para

falar merda?”

 

EU: Não pode maiô ‘Engana-mamãe’, Gravata

‘Borboleta’, ‘Black Tie’, Nó ‘Windsor’, Sandália

‘Meia pata’, Sandália ‘Franciscana’, Saia ‘Colegial’,

Prendedor ‘Bico de pato’,  ‘Bolerinho’, Camisa

‘Africana’, ‘Fuxico’, ‘rasteirinha’ , blusa ‘Cigana’,

vestido ‘triângulo’, camisa ‘Baby Look’... ufa! 



EU: Entretanto o que mais me chamou a atenção

foi o termo ‘Bata’ que saiu de moda por ser um

incentivo à violência e deve ser evitado. Assim

criamos uma nova peça: o ‘ame’. Mas Fru-Fru, eu

encontrei muito no Presente e no Futuro...

RAINHA DA LACROSFERA: “Que ridícula sua

resposta, você merecia uma surra por tanto

machismo”

EU:  Você viu que vc me interrompeu várias

vezes?  O nome disso é Womanterruptions.

Quando você fala “você tem que tirar” é uma

comunicação violenta e me oprime portanto

diminua sua agressividade.

EU: Não é machismo, eu disse que me submeto a

sua vontade, mas só  depois que todas essas

palavras mudarem, ai eu concordo com mudar

tomara-que-caia.

RAINHA DA LACROSFERA: “Que ridículo,

mimimi da porra”

EU: Novamente Womanterruptions e meus

sentimentos não são mimimi. Isso é assédio

emocional da sua parte... e palavrão é agressão

verbal, por favor, me deixa terminar. 

RAINHA DA LACROSFERA: "Você só fala merda

porra"

 

EU: Apesar de ser Chauvinista na visão de quem

defende a pátria e o lar, não sou machista ou um

porco, posto que sou filho de 2 mães solteiras

(Mãe e Tia), sou um marido exemplar de uma

mulher muito livre, que estudou mais que eu,

ganha merecidamente mais que eu, é respeitada

demais, para quem eu cozinho quase todas as

noites, cuja qual acordo com canções quase

todos os dias... 

Mas o que realmente feriu meus sentimentos foi

vc me chamar de bicha enrustida... Se eu fosse,

seria homossexual declarado com alguns dos

meus melhores amigos, não vejo problema

nenhum em ser Gay. Mas sua fala foi

preconceituosa demais. Devemos acabar com

todos os ismos exceto o Vivismo... (que é o

humanismo, como os outros seres vivos).

QUIS EST ADVERSARIUS MULTUS, EST
CONTINUAÇÃO
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RAINHA DA LACROSFERA: “Terminou? Vacilou

gastou um tempão nem vou ler essa merda.

Machista sim e pronto, acabou.”

EU:  Que pena, escrevi com tanto carinho pra você.

Assim você desfaz do meu esforço pra te agradar.

Mas eu entendo. Mais alguma coisa em que posso

lhe servir? 

RAINHA DA LACROSFERA: “Sim, ir TNC. Homem

é uma praga. Deveriam todos ser tratados como

escravos e descartados quando derem problemas”

Quem muito acusa, é



EU: E ai? Dr. Fulano de Tal, tudo bem? Está

curado? Tomou Ivermectina e HidroxiCloriquina?

POLÍTICO DO BEM: “Valeu meu amigo, Senti os

primeiros sintomas, mas o psicológico pegou. Cara

foi ruim, tive problemas no pulmão, minha esposa

também ficou doente, meu filho... muito

complicado fiquei detonado, muito mal, essa

doença é horrível, achei que ia morrer, sério

mesmo, temi pela minha vida.”

EU: Graças a Deus, tudo bem. Quantas mortes

tem seu Município.

 

POLÍTICO DO BEM: “Muitas infelizmente, mas

com o isolamento horizontal e a vacina da China

que logo chegará aqui vamos conseguir vencer

isso. Fizemos muitas políticas positivas, os

profissionais de saúde estão alinhados com o

Governo do Estado”

EU: Dr. Fulano, como foi o tratamento, tomou

ivermectina, HidroxiCloriquina, Zinco, Vitamina

D, pegou sol?

POLÍTICO DO BEM: “Estamos investindo e

acompanhar a mobilidade do cidadão para

evitar subir a contaminação. Também estamos

aumentando a compra de álcool em gel”.

EU: Dr. Fulano, tomou Ivermectina e

HidroxiCloriquina? 

 

POLÍTICO DO BEM: “Vamos investir em alugar

novas unidades de hospitais particular para

atender os cidadãos, para reforçar o sistema de

saúde, para atender melhor as famílias”

EU: Dr. Fulano, tomou ou não Ivermectina e

HidroxiCloriquina?

 

POLÍTICO DO BEM: “Vamos restringir mais o

horário de funcionamento para reduzir a curva de

contágio. Bem como multar que estiver aberto

fora do horário ou estiver sem máscara de

proteção.” 

QUI EST PERRECONDITUS EXALTARI
OPORTET FILIUM
QUEM MUITO ESCONDE , DEVE
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Entrei em uma live de um prefeito no Nordeste
Brasileiro e que relatou que estava com Covid19 e fiz
uma pergunta...

EU: Dr. Fulano, o senhor não respondeu... tomou o

não a Ivermectina e a HidroxiCloroquina?

 

POLÍTICO DO BEM: “Não sei dizer se usei ou não

usei, não sou médico”

 

EU: Tá bom, é sério que o senhor disse isso?

Alguém acredita nisso? Simples responder: tomou

ou não a Ivermectina e a Hidroxicloroquina?

POLÍTICO DO BEM: “Vamos aumentar o

distanciamento e colocar os profissionais do

município para abordarem as pessoas que

estiverem fora de casa depois da 18hs”

 

POLÍTICO DO BEM: “Eu me resguardo no meu

sigilo médico. Não tenho que falar isso, é meu

direito e não abro mão dele”

EU:  Mas e o Sigilo telefônico das pessoas? E do

direito de IR-E-VIR? E o direito ao sustento

pessoal? E o direito a informação? E o direito de

saber para onde vai o dinheiro público? Esses o

Dr. abre mão? Mas o Dr. tomou ou não Ivermectina

e Hidroxicloroquina?

POLÍTICO DO BEM: “Cara, você está sendo

inconveniente, o que eu tomei ou não é problema

meu, mas vocês Bolsomínions só sabem repetir

essa barbaridade. Se eu tomei ou não, não é da sua

conta. Eu odeio esse gado que defende o Genocida

do Bolsonaro”

EU: É sim Dr. pq centenas de pessoas morreram no

seu Município por que vocês não liberaram o

protocolo do Ministério da Saúde. Moradores de

XXXXXX não votem em pessoas que não liberaram

um medicamento que pode salvar vidas. Eu sugiro

que cada família dessas pessoas que infelizmente

morreram processem o Prefeito, o Secretário de

Saúde e o Governador por Homicídio Culposo e

cobrem as indenizações desses CPFs. 

POLÍTICO DO BEM: “Ninguém tem que ouvir esse

babaca meu assessor me disse que nem morar aqui

ele mora, vai pra sua terra rapá, ou te meto um

processo. Essa tal de Cloroquina não tem

comprovação científica”



EU: É realmente verdade que não vivo na sua

cidade, mas não morrem só pessoas que moram ai,

pessoas que passam, que ficam doentes, que

transitam daí para cá, será que o Dr. não entendeu

o conceito de pandemia? 

 

POLÍTICO DO BEM: “Ninguém quer saber sua

opinião não rapá, derruba ele ai”

EU: Ahhhh só lembrando isolamento horizontal

não tem comprovação científica, Álcool gel não

tem comprovação científica pois só funciona após

a quebra da barreira lipólica do vírus. Comprar

unidades de hospital particular é um jeito ótimo

de gastar dinheiro público (recebendo um

CashBack claro) e não plantar a melhoria da saúde

para prometer melhor saúde na próxima eleição,

reduzir horário de funcionamento não tem

comprovação científica (muito pelo contrário,

aglomera pessoas). 

POLÍTICO DO BEM: “Derruba ele, bloqueia esse

Fascista”

EU: Máscara não é 100% eficaz também (mas é

uma medida saudável), só não entendo como

multar pessoas diminui o vírus. Abordar pessoas

nos finais de semana e depois das 18hs? Sempre

soube que esse vírus é uma bomba, agora sei que

é uma bomba relógio. o Vírus é com timer? É

chinês mesmo.

 

POLÍTICO DO BEM: “Deve estar sendo pago

pelos meus adversários para me criticar nas redes

sociais. Derruba logo ele” 

 

EU: Não Dr. não recebo nada de ninguém, mas só

2 detalhes: 1) Genocida é que deliberadamente

sabe do benefício de um remédio que pode

salvar vidas e omite da sua população, levando

XXX deles a óbito. 2) Fala pra nós, sua família

tomou ou não IVERMECTINA e

HIDROXICLOROQUINA. 

você foi bloqueado

QUI EST PERRECONDITUS EXALTARI
OPORTET FILIUM
CONTINUAÇÃO
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EU: Ampliar até Dezembro como ? Com qual
dinheiro? Os politicos abriram mão do seus
próprios salários? Do bilionário fundo partidário?
Das regalias do poder? Das verbas de
gabinete? A Resposta é NÃO, Então como a
colega imagina ser possível ampliar o
benefício?

DONA DA RAZÃO: "também não tinha para a 4
e 5 parcela mas apareceu né? Se apertar sai
....... Não sou de esquerda, não sou de direita
estou com o povo Bozo e Luladrao que se
danem..."

EU: pois é... não apareceu foi feita uma
engenharia tributária e financeira para isso, mas
é fato que o orçamento público é muito limitado
pois as verbas carimbadas (com destinação
obrigatória) é de 96,2% assim não há dinheiro
extra..., só para constar havia previsão de 5
parcelas, desde o início. Infelizmente um
orçamento de governo não tão diferente do das
nossas casas. Dinheiro não brota em árvores...
se o comércio está fechado não se arrecada
impostos. Simples assim. 

Sobre você não ser de direita ou esquerda,
respeito isso mesmo achando uma mentira.
Você pode não defender A ou B, mas vc tem
uma visão de estado maior-provedor logo é
esquerda.

DONA DA RAZÃO: "Só imprimir dinheiro."

EU: É, o último que disse essa pérola foi o
Lula... esse raciocínio é tão absurdo que só de
levantarmos essa hipótese já demonstramos o
desconhecimento de Macroeconomia. "Imprimir"
dinheiro é aumentar a inflação é reduzir poder
de compra a médio prazo. Fazer isso quebra a
econokia de qualqier país. Agora doações
financeiras fora das possibilidades reais levam a
quebra economia e viramos Argentina e
Venezuela. 

HIE CUM DEPENDENTIAM NATURAE
INFIRMOS
TER RAZÃO É UMA DEPENDÊNCIA DAS PESSOAS FRACAS DE CARÁTER
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Uma COLEGA de FACE colocou um post
criticando o PR e parlamentares que foram contra
a ampliação do auxílio emergencial.

Acho engraçado: se o PR dá auxílio é populista,
irresponsável e desconhece de economia... se O
PR não dá auxílio é mal, não gosta de pobre e
desconhece economia. kkkkkkkkk realmente não
sei o quê exigir desse homem. 

DONA DA RAZÃO: "que ele ajude os pobres
como fez o Lula."

EU: Lula pai dos pobres kkkkkkk desculpa mas
essa mentira eu não engulo. Mas isso
novamente mostra que vc é de esquerda.

DONA DA RAZÃO: "Pq pq falei bem do Lula?
Esses puxa sacos do BOZO são fodas"

EU: Não querida, pq ao invés de pedirmos
auxílio emergencial PEÇAM para abrir o
comércio... pois fora isso é falta de
conhecimento econômico mínimo.

DONA DA RAZÃO: "que não brota em árvore
sabemos basta o sr presidente ter bom senso e
boa vontade que o dinheiro aparece sim!
Acaso a 4 e 5 parcela que ele disse que nao
tinha dinheiro brotou de árvore?

E vc acha que o comércio abrindo agora tudo a
economia vai voltar normal de uma hr pra outra?
Qieremos o comercio aberto sim, as pessoas
precisam trabalhar sim!
E os que perderam o.emprego?
Vc acha que vao voltar trabalhar de uma hr pra
outra?

Os comerciantes que quebraram vão se
recuperar de hora pra outra?
Vejamos pelo lado da população que nesse
momento dificil e não puxar saco de presidente"

EU: NUNCA nós empresários precisamos de
políticos para gerar renda e emprego. Muito pelo
contrário. APESAR da política fazemos isso. E
sim, só abrir as empresas que geramos renda,
empregos e impostos. Se o governo ajudar
fazemos mais rápido, mas não é condição sine
quo non. 



EU: Sobre as 4 e 5 parcela foram tirados de
programas e outras ferramentas econômicas,
mas tudo tem um limite exceto o pensamento
acomodado do brasileiro que pensa que o
Estado é pai e deve prover tudo. Uma pena.

DONA DA RAZÃO: "o estado não é pai mas o
Brasileiro não sabe gritar pelos seus direitos. Eu
nao sou e nao estou acomodada mesmo porque
600 nao paga minhas contas e nem alimenta
minha casa mas é o minimo que o governo
deveria fazer para quem precisa porem os puxa
saco do presidente se ele disser que sim batem
palma se ele disser que nao vap achar que esta
certo mesmo preojudicando milhoes de
Brasileiros.Comercio tem que abrir sim mas a
ajuda ate dezembro é essencial.O estado nao é
pai mas tem.obrigaçao de dar assistencia a
populaçao com o impostos que pagamos e
pagamos caro."

EU: Gritar pelos seus direitos é um passo após
querer trabalhar (pois o Brasileiro tem mais
feriados que qualquer outro povo no mundo, é
líder mundial de atestados falsos e produz
menos que quase todos países do mundo).

Vc está focada no "puxa saco do presidente"
kkkkk acho engraçado. Mas não te vi criticando
Governadores e Prefeitos que impedem a
abertura do comércio. 

Sobre obrigação, é zero. Não tem nada na CF
de que o governo tem que dar bolsa isso ou
bolsa aquilo... é uma benésse e olhe lá. O
governo tem é quer abrir tudo. Sobre bolsas
afirmo essa foi de longe a pior política nesses
últimos 30 anos. Tirou a capacidade de lutar
pelo seu trabalho do Brasileiro, você não faz
ideia de quantas vezes ouvi: "Por salário mínimo
prefiro ficar com bolsa e fazer bico" ... Sobre os
600 não pagar suas contas, entendo, mas tem
muita gente falando isso e indo pegar na boca
do caixa. (Não estou lhe acusando disso ok?)
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EXTREME DONA DA RAZÃO: "em
wual.momento disse que nao tem que abrir?
Tem que abrir e tem que ajudar ate a economia
boltar ate as pesdoas se colocarem novamente
no.mercado de trabalho mas tem pessoas tao
alienadas que nao enxergam um palmo diante
do nariz."

EU: Realmente não enxergam mesmo, falam
coisas absurdas mesmo, fazem post em rede
social e Tudo mais. Por isso o debate é sempre
bom.

DONA DA RAZÃO: "entra em meu perfil que
vera como amo o prefeito da minha cidade e
esse governador de m.

Nao citei aqui ptefeito nem governador por aqui
no meu post edtou falando sobre auxilio
emergencial que é do Governo federal.A
proposito porqie sera que citei puxa saco do
presidente?

Boa tarde e passe bem....."

EU : Eu te explico pq citou "puxa saco do
Presidente", pq queria disparar uma ofensa ao
debatedor, usando uma falácia chamada homem
de palha - onde ao invés de ter argumentos, as
pessoas atacam o argumentador para tirar ele do
sério kkk Kkkk agredir não é um argumento. Mas
isso não me ofende, pode ficar tranquila. 

Sobre o seu post está diretamente ligado ao
limitar de trabalho criado pelos Prefeitos e
Governadores e não pode ser visto dissociado,
exatamente pelo fato da geração de impostos se
tornar o Auxílio emergencial, assim dissociar não
é possível querida amiga.

Sobre seu descontentamento com Prefeito e
Governador do seu Município não é algo que eu
julgue positivo posto que só tem relevância para
mim, se tiverem justiça em seu escopo, pois a
crítica pela crítica eu não concordo nem para o
PR, nem para Governadores e idem Prefeitos.



EU: Sobre o boa tarde e passe bem, demonstra
que o debate lhe incomoda. Que pena, um post
criticando político A ou B (como foi o seu)
sucinta debates e isso é importante, além de
positivo. Que triste vivermos em uma sociedade
no qual discordar é um ponto negativo. 

Boa tarde e estou aqui SEMPRE que quiser
conversar, sem indiretas, ofensas ou
provocações. 

DONA DA RAZÃO fez uma resposta mas não
pude ver, pois ela me bloqueou 

Nota mental: As pessoas fazem de tudo para ter
a palavra final, mesmo artificialmente

kkkkkkkjkjkjkkkkkk. 
Essa é a tática do Cague 'n Run
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