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VILLA

A crise apenas
começou

É inegável que
vivemos o
momento mais
tenso dos últimos
cinquenta anos da
história do Brasil. A
aprovação do
processo de
impeachment de
[...]

Mais colunas

21.out.16 - 18h00

Lava-jato, política e
participação
Em sistemas em que alguns são muito mais poderosos que

outros, estabelece-se uma situação despótica e de prevalência de

interesses especí cos sobre o bem comum. Com a

redemocratização do País, ampliou-se o número de atores no

jogo do poder. De lá para cá, cada vez mais a sociedade se

envolve na defesa de seus interesses especí cos.

Em 2013 tivemos um ponto de in exão: a partir de

manifestações especí cas, o povo começou a se manifestar

acerca de temas gerais. Foi um sintoma claro de mudança. Na

agenda de reclamos, além do aumento do preço das passagens

de ônibus, havia corrupção, qualidade de serviços públicos,

violência, entre outros. Uma pauta abrangente que não envolvia

apenas os manifestantes de sempre. O movimento culminou com

as imensas manifestações a favor do impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff, que embutiam um repúdio

generalizado a práticas inadequadas de governo, à corrupção, ao

fracasso econômico e à ausência de perspectivas positivas.
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MENTOR NETO

Um Conto
Medieval

Era uma vez o
Reino das Bananas,
um reino que um
dia foi feliz, mas se
tornou triste. Seu
rei era o Rei de
Araque. Como todo
rei, não [...]

BOLÍVAR

LAMOUNIER

Bizarrices do novo
presidente
americano

Os partidários do
candidato vitorioso
reagiram exaltados
às previsões
negativas sobre o
governo de Donald
Trump,
argumentando que
ele [...]

RICARDO

BOECHAT

Os Dezmedidos

Câmara dos
Deputados, Sessão
30/11 Ignóbeis,
devassos,
indecentes,
indecorosos,
obscenos, velhacos,
venais, infames, vis,
torpes, [...]

AMAURI SEGALLA

Devemos tolerar o
intolerável?

As ideias ordinárias
do americano
Donald Trump são

Em 2016, o nível de abstenção nas eleições municipais nas

grandes capitais foi mais elevado do que o normal.

Paradoxalmente, a política importa mais e interessa mais. A

própria abstenção envolve uma mensagem política importante

de repúdio a um sistema que não atende às expectativas.

O que gerou o crescente aumento de interesse pela política?

O surto de 2013 foi ampliado pela repercussão das investigações

da Operação Lava-Jato, que, de certa forma, causam um impacto

econômico, social e político gigantesco. A Operação Lava-Jato foi

decisiva para o impeachment de Dilma Rousseff. Mas não apenas

isso. O impacto provocado pela operação foi mais além. Está

mudando a forma de a sociedade ver a política e de como se

posicionar na defesa de seus interesses. O impeachment foi

apenas consequência.

Vem muito mais por aí. O impacto súbito da Operação Lava-Jato

na conjuntura política e a tendência de maior interesse e

participação da sociedade no jogo do poder vão provocar

mudanças profundas no País.

Tudo tendo como pano de fundo a crescente relevância da

inserção do Judiciário na vida nacional com a consequente

judicialização da política.

O impacto provocado pela operação foi mais além. Está

mudando a forma de 

a sociedade ver a política e de como se posicionar na defesa

de seus interesses

Avanços Paradoxais
O governo Temer não é um governo popular. Paradoxalmente, é, de
longe, o governo mais popular no Congresso Nacional. O que
explica tal dicotomia? O governo Temer surgiu durante o intenso
debate sobre o impeachment da da então presidente Dilma
Rousse壀�. E, mesmo que ela fosse dramaticamente impopular, ele
não era popular. Além do mais, […]
02.12.16

O con⁄ito central
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intoleráveis. A
retórica fascista da
francesa Marine Le
Pen é intolerável. A
[...]

Ver mais

Max Weber, quando tratou da questão da ética, apontou a
existência de, pelo menos, duas éticas: a dos princípios e a da
responsabilidade. A primeira trata de seguir, basicamente, o que
está prescrito. Sem questionamentos. Desde leis até valores morais.
A ética da responsabilidade é aquela em que os ›ns justi›cam os
meios. A partir […]
18.11.16

Corporativismo ferido
No ›nal de outubro foi sancionada uma lei para cabeleireiros que
permite uma relação de trabalho diferenciada da arcaica CLT. Os
pro›ssionais passarão a ser considerados empreendedores
individuais (MEIs) e não mais empregados com exigência de carteira
assinada. A lei cria a ›gura do pro›ssional-parceiro e do salão-
parceiro, incluindo tanto o salão quanto o pro›ssional […]
04.11.16

O Brasil tem pressa
Examinando todos os índices disponíveis e a “sensação térmica” que
emana da economia, pode-se dizer que o pior já passou. A
con›ança de consumidores e de empresários aumenta. O
desemprego parece que vai parar de aumentar. A in⁄ação está
desacelerando e os juros devem começar a cair. A Operação Lava-
Jato continua a todo vapor. E […]
07.10.16

Sociedade, política e reformas
Desde 2013, o Brasil vive um processo de mudança na forma como
a sociedade participa do debate político. As manifestações de 2013
mostraram um potencial represado de insatisfação que
ultrapassava a agenda do aumento das passagens de ônibus. Os
estratos mais informados queriam mais e melhor das autoridades.
No processo de impeachment da ex-presidente Dilma […]
23.09.16
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Recomendado por

A Bactéria
ataca o Brasil

E se a boa-fé
virar má-fé?

Cem por cento Polícia
colombiana
encerra buscas
e fala em 71
mortos e 6
feridos
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