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Nossa estupidez
Para Mauro Paulino, diretor do instituto de pesquisa Datafolha, a

segurança pública será tema central das narrativas eleitorais esse

ano, ainda que a economia continue a ter importância e in uência

no processo. Ele tem razão, porque a sensação de insegurança

nas cidades aumentou, apesar de, paradoxalmente, terem

surgido boas notícias aqui e ali.

Em São Paulo, por exemplo, houve queda signi cativa (de 5%) no

número de homicídios dolosos em 2017, na comparação com o

ano anterior. Na verdade, a taxa de homicídios no estado vem

caindo consistentemente desde 2001, mas o ex-governador

Geraldo Alckmin não conseguiu nem divulgar esses bons

resultados nem fortalecer a sensação de segurança nas ruas.

Já os acontecimentos veri cados no estado do Rio de Janeiro e

em outros estados apontam para uma realidade dramática.

Conforme levantamento do Instituto Paraná de Pesquisas

divulgado em janeiro, para a imensa maioria dos brasileiros —

67,9%, para ser preciso — o nível de violência aumentou nos

últimos anos.

No Rio de Janeiro, a violência urbana era crescente antes mesmo

do Carnaval desse ano, quando se intensi cou. 
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TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

Nem mesmo a intervenção na segurança pública do estado,

medida mais do que justi cada tomada em fevereiro pelo

governo federal, ainda que pontual e temporária, conseguiu

diminuir a sensação de insegurança entre os cidadãos.

Assim, no debate pré-eleitoral, o tema vai ganhar corpo. Serão

sugeridas iniciativas como a uni cação das polícias, a criação de

um organismo de inteligência de segurança pública, o

fortalecimento da Força Nacional, a uni cação das polícias

militares em uma única força federal, entre outras.

Mas a questão que deveria ser debatida é que largas porções do

nosso território não têm estado, nem governo, nem vigência de

lei. Não há solução à vista, já que nem as elites — essas, quando

não são corrompidas ou omissas, são delirantes em suas

propostas politicamente corretas — nem a população em geral

parecem interessadas na solução do problema para além da

segurança pessoal.

No fundo, não há um desejo comunitário de segurança. E quando

as manifestações aparentam ser comunitárias, elas são

capturadas pela radicalidade da direita e esquerda, ambas

autoritárias. Nossa omissão é nossa grande estupidez. Era assim

também na Venezuela de Andrés Pérez e Rafael Caldeira. A elite,

omissa e então interessada em produzir misses e ganhar dinheiro

sem promover educação e emprego, deixou Hugo Chávez fazer o

que fez. Foram viver em Miami. Deu no que deu.

Não há um desejo comunitário de segurança. E quando as

manifestações aparentam ser comunitárias, elas são capturadas

pela radicalidade da direita e esquerda

O lado bom dos desastres
Seria viável dizer que existe um lado bom nos infortúnios? Para
Nietzsche, sim. Segundo Alain de Botton, ele “viu nas di�culdades
um pré-requisito decisivo de satisfação e concluiu que as formas
açucaradas de consolação eram, em sua essência, mais cruéis do
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que úteis”. Seria a velha máxima das academias de ginástica: “No
pain, no gain”? […]
04/05/18

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 […]
04/05/18

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 […]
04/05/18

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 […]
04/05/18

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 […]
04/05/18
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Erva africana que reduz açúcar no sangue invade São José
Do Rio Preto

Pare de comer esses 3 alimentos, eles roubam sua energia

A desordem na direita e suas apostas…

Sócia do fracasso econômico e moral do golpe de 2016, a 
centro-direita nacional busca uma saída. Um dos movimentos …
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