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Marcinha estava sendo preparada para entrar na 
passarela. Ajeita daqui, dá um ponto ali, Firmino foi 
chamado para resolver um probleminha estético. 
Enquanto instruía a costureira, Dora, mulher do 
prefeito — O desfile era beneficente e Firmino, moço 
rico dono de duas enormes fazendas, tinha a moda 
por hobby —, saiu do provador completamente 

pelada, conversou um pouco com as outras senhoras que 
esperavam para desfilar, deu um palpite na preparação de   
Marcinha e foi tomar banho para ser preparada. Quando voltou, 
Selma, locomotiva da sociedade local, comentou: — Eu não sabia 
que você era tão generosa com os homens! Dora estranhou:          
— Ué querida, minha nudez te incomodou? Selma: — Isso mesmo! 
Dora: — Não se estressa, meu amor, esse pessoal não liga pra 
mulher. Selma: — Firmino liga, e muito. Dora: — Ué, ele não é 
bicha? Selma: — Não, a Carminha Valente, aquela antipática filha 
do dono do cinema, depois que passou a namorá-lo está por aí 
irradiando felicidade e simpatia; eu, que fui namorada dele, e 
detesto desfiles de moda, estou aqui apenas para arranjar um 
jeitinho de tomá-lo dela. Dora: — Gente!… Você está fervendo de 
dor de cotovelo, né Selma? Afinal, ele é tão especial assim? Se é 
que você me entende… Selma: — O que você acha? Se tem  
dúvida pergunta pra Carminha Valente, aquela antipática!!!!!! 

Selma deu uma rabanada e saiu. Nem um até logo.   
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O ARTIGO DA SEMANA

anobra protelatória num Conselho de Ética soa 
pesadamente constrangedor. De quebra, integrantes 

do Conselho trocaram tapas e empurrões em frente às 
câmeras de televisão, ante um presidente impassível e 
conivente, durante uma sessão da semana passada. Por 
acaso isso não é falta de decoro?
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Os bofetões agrediram a dignidade necessária, não 
habitual, de certas Instituições. E se estão acontecendo 
manobras para protelar a decisão sobre malfeitos do 
presidente da Casa é porque o Conselho é de falta, não de 
ética. Urge levantar suspeição; e alguém com capacidade 
para tal requerer o desaforamento do processo. Deve haver
um caminho, o Supremo em último caso. Pelo que se 
assiste, está faltando ao Conselho autoridade para conduzir
e decidir com o rigor exigido a questão que envolve o 
presidente da Câmara Federal e inaugurar processo contra  
os deputados valentões, do modo mesmo que, no ponto a 
que chegaram as coisas, falta ao presidente do Conselho 
autoridade para presidir ambos os procedimentos.

Uma sociedade que tolera essas coisas em seu Parlamento 
— a expressão define o essencial —, que deveria ser o seu 
crème de la crème, parece estar um tanto confusa em 
matéria de valores. Enquanto esperneia, com as devidas 
pilhas postas por interessados que nas horas mais quentes 
somem do mapa, por pedaladas fiscais com toda a       
sem-cerimônia já fartamente praticadas sem malversarem 
dinheiro público, mantém no quesito malversação de 
dinheiro público esses senhores no Congresso. As cenas de
pugilato deveriam também merecer passeatas nas 
principais capitais e avenidas do país, além da presença 
maciça de cidadãos em frente à Câmara Federal como 
manifestação de indignação da sociedade relativamente 
aos assuntos e acontecimentos em destaque no Conselho 
de Ética, que atingem o Parlamento como um todo.

Ninguém vai enquadrar ninguém por falta de decoro
e iniciar o processo de cassação dos brigões 
identificados, inocentados aqueles que agiram com 
moderação, em estrita e legítima defesa, e dos 
procrastinadores, um tapa com luva de box nas 
vestais faces da confusa sociedade brasileira, 
envergonhando a todos? O Boechat tem razão; deve 
ser formada uma turma do deixa disso para interferir
quando a turma do deixa disso entrar em cena. Que 
os valentões se acabem a socos e pontapés em 
plenário. Aí pode ser que, afinal, uma medida 
rigorosa seja tomada. Se bem que, quando os 
valentões perceberem que ninguém vai apartar, é 
bem provável que se recolham para ruminar o seu 
brucutu modo de ser, sem maiores valentias.

Não bastasse aquela do sr. Caiado um dia desses; é 
incrível como esses senhores gostam disso!!!  
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