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Renovando o Brasil
Ano que vem será ano de renovação política. A má notícia é que

ela não será ampla nem total. A boa nova é que teremos, sim,

alguma renovação. Contudo, o mundo político continuará a

padecer de problemas sérios, entre os quais a fragmentação

partidária, a falta de comprometimento com programas

partidários e o proposital distanciamento dasociedade. No ano

que vem veremos também o velho hiperativismo da esquerda e a

pachorrenta omissão dos liberais. Veremos a política sendo

controlada pelos que gostam dela, mas não necessariamente

pelos melhores. Os melhores ainda continuarão com medo de se

misturar com gente que eles consideram, no mínimo, esquisita.

Por que será assim? Primeiro, porque o sistema trabalha contra

os entrantes. Ou seja, guras e instituições novas têm di culdade

de assumir posições estratégicas para vencer o debate político.

Quanto a isso, os novos também têm sua parcela de culpa, pois se

caracterizam como partidos anti-establishment e se dizem contra

tudo de ruim que anda por aí. Contudo, sem uma tragédia

econômica, essa narrativa tem fôlego curto.

Lembremos o Podemos, na Espanha. Com todo o oba-oba e a

facilidade de acesso aos mecanismos eleitorais, a legenda de
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Desvios no MT

A corrupção no
Mato Grosso virou
esta semana tema
de debate
acalorado na
Assembleia
Legislativa. A líder
da oposição,
deputada Janaína
[...]

SÉRGIO

PARDELLAS

Cerco calculado

No último sábado,
enquanto o Brasil
acompanhava o
desenrolar da
rendição de Lula na
sede do sindicato
dos Metalúrgicos
em São Bernardo
[...]

MARCO ANTONIO

VILLA

A conciliação,
dessa vez, não
será possível

A prisão de Luiz
Inácio Lula da Silva
é um importante
marco histórico.
Abre a
possibilidade de
eliminar os
hediondos
privilégios da [...]

MENTOR NETO

O placar da
polarização

O presidente
Geraldo Boulos
entrou na sala do
Ministro da

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

esquerda obteve apenas cinco cadeiras (de um total de 54) em

2014 no Parlamento europeu, com 7,98% dos votos. Foi o quarto

partido mais votado no país, apesar do estrondoso sucesso nas

redes sociais.

No Brasil, a situação é bem diferente. As novas agremiações não

têm verbas e não existe uma cultura de doação de recursos entre

as pessoas físicas. Porém, conforme a rmei no início, teremos,

sim, alguma renovação. Não apenas aquela renovação média e

tradicional da Câmara, uma espécie de renovação “suja” que traz

deputados que não haviam sido eleitos na legislatura anterior, ou

ex-senadores e ex-governadores, ou deputados estaduais que se

elegem para a esfera federal.

Teremos, sim, uma pequena renovação por conta de iniciativas

como as do Renova Brasil, liderada por Eduardo Mufarrej, que

traz muita esperança para a sociedade. Ao estimular e instruir

novas lideranças a disputar as eleições, o Renova Brasil trabalha

no ponto fraco que prejudica a renovação política no país:

preparar novos protagonistas para o embate político Com

lideranças sendo instruídas a se posicionar, a usar as redes

sociais, a elaborar propostas e a seguir princípios básicos de

transparência e honestidade, poderemos ter bons e novos nomes

no Congresso Nacional. Como se sabe, as grandes coisas

começam pequenas.

Poderemos ter bons e novos nomes no Congresso Nacional.
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Moedas, acaso e eleições
O tempo que a moeda leva para girar no ar antes de cair é o
momento de se tomar a decisão. A teoria, meio maluca, é de Gerd
Gigerenzer, psicólogo alemão especialista em tomadas de decisão.
Tradicionalmente, consultores recomendam o seguinte processo
para a tomada de decisões: listar os pros e os contras em colunas
opostas […]
08/12/17
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Polarização, Jean
Bolsonaro,
espumando de
raiva. Balançava o
celular como se [...]
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Liberdade e verdade
Em um País de claro viés autoritário, a inter-relação entre a verdade
e a liberdade é crítica para a democracia. Lamentavelmente, o
autoritarismo prevalece em todos os setores ideológicos do País,
abrangendo desde os oligarcas aos pseudo-revolucionários
incluindo as esquerdas raivosas e elegantes. Tudo justi�cado pelos
interesses que os orientam. Assim, em nome de posturas […]
08/12/17

Tempo das complexidades
Me poupe dos detalhes sórdidos vão dizer alguns. Poucos querem
saber dos detalhes que, para muitos, devem �car com Roberto
Carlos. Mas esquecem que Deus está nos detalhes e que os
detalhes que agrupamos fazem o mosaico do viver. As respostas
prontas fulminam os detalhes, eliminam a topogra�a das coisas,
pasteurizam os sentimentos. Disse José […]
08/12/17

O delírio da certeza
Duas coisas fundamentais para o viver: a dúvida e a con�ança. O
mundo gira em torno desses dois sentimentos. Tanto a dúvida
quanto a con�ança nos impulsionam. Ambos, porém, estão em falta
no Brasil. Ainda que possa parecer paradoxal, os idiotas têm muitas
certezas. Já os sábios têm dúvidas e con�ança na necessidade de
buscar […]
08/12/17

Guerra de narrativas
Sair do País por um tempo, ainda que breve, sempre é bom. Em
especial para nos desintoxicarmos das narrativas que circulam
intensamente no Brasil. O Brasil de hoje vive uma guerra de
narrativas. Membros do Ministério Público anunciam, a cada
instante, que a Operação Lava Jato pode acabar por isso e por
aquilo. Outros dizem […]
08/12/17
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Desa�o Mundial

iPhone vendido por R$ 280 Público brasileiro descobre como
obter pechinchas usando um truque online

Recomeçar: os famosos que deixaram o Brasil

'Acabou com minha semana', brinca
Datena sobre comentário de Silvio…

O apresentador José Luiz Datena usou alguns minutos do “Brasil 
Urgente” desta segunda-feira, 16, para comentar o que Silvio …

Copyright © 2018 - Editora Três 
Todos os direitos reservados.

Nota de esclarecimento A Três Comércio de Publicaçõs Ltda. (EDITORA TRÊS) vem informar aos
seus consumidores que não realiza cobranças por telefone e que também não oferece cancelamento
do contrato de assinatura de revistas mediante o pagamento de qualquer valor. Tampouco autoriza
terceiros a fazê-lo. A Editora Três é vítima e não se responsabiliza por tais mensagens e cobranças,
informando aos seus clientes que todas as medidas cabíveis foram tomadas, inclusive criminais, para
apuração das responsabilidades.

X

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editora3-isto&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editora3-isto&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
http://dsct2.com/path/lp.php?trvid=10345&trvx=703ba2fe&KW=DSPTBL&CAMP=A426F&&ADGRP=editora3-isto&taboolaclickid=ClNUQUJPT0xBLURPLU5PVC1UUkFDSy1kMWE5NTg5Mi0wOGIyLTQ3NzctYjYwMC0wN2Y4YzljODI5YjUtdHVjdDFkMjdhNjQtMTUyNDE2NzkwOTU4NRIUbWFkYmlkLWJyLXBvcnR1Z3Vlc2U
http://www.desafiomundial.com/br/famosos-que-deixaram-o-brasil-para-morar-no-exterior/?utm_source=tb&utm_medium=editora3-isto-tb&utm_term=Recome%C3%A7ar%3A+os+famosos+que+deixaram+o+Brasil-https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2Fb86bbc0b-1fab-4ae3-9b34-fef78c1a7488%2FPedroCardoso_Brasil_82b77bfe6dd020cadbff2f6f859cd36a.600x500.png%21-%23%40600x500&utm_content=77549369&utm_campaign=1091928-tb
https://istoe.com.br/acabou-com-minha-semana-brinca-datena-sobre-comentario-de-silvio-santos/
https://istoe.com.br/acabou-com-minha-semana-brinca-datena-sobre-comentario-de-silvio-santos/
javascript:stickybanner_closemodal();

