
ÚLTIMAS REVISTA VÍDEOS BRASIL GERAL ECONOMIA COMPORTAMENTO CULTURA MUNDO

Murillo de Aragão Mais colunas e blogs
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Limpeza

A cúpula do PMDB
está trabalhando
para enquadrar o
partido de norte a
sul do país. Seu
presidente,
Romero Jucá (foto),
comanda a [...]
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Vai dar praia em 2018
A cada minuto que passa, as eleições de 2018 estão mais

presentes nos cálculos de nossos políticos. O mesmo deve se dar

no âmbito da Operação Lava Jato, cujos propósitos extrajudiciais

são inequívocos. Entre os mais esclarecidos, poucos têm dúvidas

de que os objetivos da força-tarefa vão muito além da punição de

criminosos.

Atos e declarações visam a limpar práticas inaceitáveis do mundo

político. Assim, caminhamos para um grande con ito em 2018,

cujos limites vão além da disputa eleitoral. O que vai estar em

jogo em 2018? Basicamente, duas concepções de política. A

política de sempre, contaminada por relações espúrias entre

governo, sindicatos, burocracia e empresariado; e a política

voltada para a cidadania, sem corrupção e clientelismo, com

resultados positivos na administração pública e e ciência nos

gastos.

Do lado conservador estão quase todos os partidos,

independentemente da coloração ideológica, pois, no raso,

mesmo com discursos diferentes, quase todos foram mais do que

iguais na prática de malfeitos. Até mesmo os partidos que posam

de radicais de direita e de esquerda não passam de
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Perdido

Divulgação Sem
comprovar boa
parte das
denúncias feitas
aos procuradores
da Lava Jato, o
senador cassado
Delcídio do Amaral
(que está [...]

AMAURI SEGALLA

É horrível ser
mulher no Brasil

Você é macho pra
cacete e ataca
qualquer mulher
porque macho pra
cacete só tem uma
coisa pra fazer na
vida que é partir
pra cima de [...]

RICARDO

AMORIM

A reforma
esquecida

O Brasil está em
reformas. A maior
crise moral, política
e econômica da
história exigia
respostas. A
qualidade das
respostas são [...]

RODRIGO

CONSTANTINO

A bolha
progressista

Tem sido tema
recorrente em
meus textos a
“marcha das
minorias”, pois vejo
esse fenômeno
como uma e ciente

representantes do que há de mais arcaico no pensamento

humano. Assim, a rigor, Bolsonaro e o PSOL transitam no mesmo

paradoxo.

O novíssimo ainda não se expressou. Nossa intelligentsia, a nal

de contas, não é tão inteligente assim. Adora uma “boca” estatal e

verbas públicas. Não consegue produzir o novo. Ainda

aguardamos um Dom Sebastião que possa encarnar as

esperanças do novo. Em algum momento do futuro próximo,

podemos assistir a multidões indo à casa do juiz Sergio Moro

para implorar que ele se candidate a presidente.

Para o bem e para o mal, Moro é o limite do nosso novo. O que, cá

entre nós, comprova que estamos desidratados em matéria de

criatividade. Como Moro candidato é uma incerteza — ele

enfrentaria muitas di culdades pelas barreiras que os partidos

tradicionais impõem às novas práticas —, o novo ainda não se

apresentou.

Em que pese parte da mídia que deseja criar uma primavera

árabe tupiniquim, nada acontece. Isso me lembra a situação

vivida por Carlos Lacerda, narrada no magistral livro de Rodrigo

Lacerda (República das Abelhas). Desejoso de fazer uma greve

de fome para protestar por sua prisão durante o regime militar,

Carlos comunicou sua intenção ao irmão, Sergio Lacerda. Ele

respondeu dizendo que não o zesse, a nal estava fazendo um

lindo dia e ia dar praia no m de semana. Ninguém ia ligar para

sua greve de fome e para o inútil protesto.

Parece que, mesmo as pesquisas de opinião apontando o desejo

pelo novo e pela renovação, o “vai dar praia” no m de semana

paralisa as intenções. Continuaremos a ser um país de muitas

iniciativas e poucas “acabativas”?

O novíssimo ainda não se expressou. Nossa intelligentsia, a nal

de contas, não é tão inteligente assim

Belezas emprestadas
Logo no início de seus Ensaios, Montaigne alerta que, “se fosse para
buscar os favores do mundo, teria me enfeitado de belezas
emprestadas”. Com isso ele quis dizer que, se fosse para agradar,
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tática da esquerda
[...]

falaria o que os outros já tinham falado e causado agrado. Repetiria
obviedades plenamente aceitas pelo senso comum. As belezas
emprestadas são […]
01.09.17

O benefício da dúvida
O jornalista Reinaldo Azevedo cunhou uma frase extraordinária para
nossos tempos: “Um cientista rigoroso tem dúvidas. Um idiota,
nunca!”. Quando falamos sobre o benefício da dúvida devemos,
obviamente, considerar que o benefício deve se estender também a
quem re�ete sobre o tema. Diariamente muitos constroem certezas
sobre as frágeis bases do preconceito, do instinto e […]
18.08.17

Luz, mais luz
Quando menino, uma antiga propaganda da Bozzano apregoava
“luz, mais luz. Toda vez que se discute a crise de relacionamento
entre os setores público e privado, lembro-me do anúncio. Tentarei
explicar. Morando em Brasília desde o início dos anos 1980, assisti a
diversas crises envolvendo os setores público e privado, todas com
a mesma tônica: […]
21.07.17

Ao pacato cidadão
Muito se fala que o Brasil vive hoje uma crise institucional. Não caia
nessa. Na verdade, somos um País em crise institucional desde que
nos entendemos como Nação, pelo fato de que a relação entre
Estado e sociedade é desequilibrada. E entre os Poderes também.
Criado pela Coroa como um empreendimento, o Brasil sempre
tratou […]
07.07.17

Não basta indignação
Não há como não se indignar com a política nacional. A sucessão de
episódios envolvendo corrupção é extraordinária, sem paralelos na
história moderna do mundo. Ao consultar a Wikipedia, encontramos
uma explicação solta, porém absolutamente pertinente: numa
democracia, o direito à indignação é sagrado. Mas a indignação é
mais que um direito. É uma presença […]
23.06.17
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