
HOME ÚLTIMAS REVISTA VÍDEOS BRASIL ECONOMIA MUNDO COLUNAS COMPORTAM

Murillo de Aragão Mais colunas e blogs

Buscar

BRASIL

CONFIDENCIAL

Consultoria?

Depois do
deputado Nelson
Meureur (PP-PR), o
próximo político
com foro
privilegiado a ser
julgado pelo STF
será a senadora
Gleisi [...]
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Em busca do vintage

Não existe renovação plena na política nacional. É utópico

acreditar que podemos, com nossos atuais instrumentos, renovar

totalmente a nossa política. Justo por isso devemos examinar o

discurso e a narrativa de cada candidato que se posiciona como

novo, que se diz agente da renovação nestas eleições. No quadro

atual, só existe um candidato à Presidência da República de fato

novo: João Amoêdo, do Partido Novo. Todos os demais — todos

— integram movimentos antigos, com raízes na Nova República.

Os mais arcaicos candidatos “novos” da velha política são dois

extremistas: Jair Bolsonaro (PSC) e Guilherme Boulos (PSOL).

Funcionam com software arcaico. São contaminados por traços

de autoritarismo e de dirigismo. Caminhando para o centro, o

novo também não dá as caras. Marina Silva (Rede), Ciro Gomes

(PDT), Manuela D’Ávila (PCdoB) e Fernando Haddad (PT) são

políticos adeptos de soluções pouco criativas, dirigistas e

fracassadas.

Marina, por questões estratégicas, transita fugazmente pela

modernidade econômica, mas seu âmago é assistencialista,

dirigista e paternalista. Ciro, cujo ideólogo é um espírito obsessor

que tenta encarnar em algum cavalo da política nacional, ampara-
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Oferta de
sacrifício

Fernando
Frazão/Agência
Brasil O Planalto
entregará a cabeça
de Pedro Parente
numa bandeja aos
caminhoneiros se
puder carimbar na
testa [...]

MÁRIO SIMAS

FILHO

O foro da
impunidade

Nunca a agenda
brasileira colocou
em suas páginas a
possibilidade de
enfrentar para
valer a impunidade
como agora. Não
por uma questão
[...]

BOLÍVAR

LAMOUNIER

Três imagens que
não dá para
esquecer

Três imagens me
vieram hoje à
memória, duas de
uns 20 dias atrás e
outra de há dez ou
doze anos. As duas
primeiras, se não
me engano, [...]

MENTOR NETO

O Brasil na Net ix

Eduardo Azeredo,
ex-senador e ex-
governador de
Minas Gerais
(entre outros

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

se no personalismo do arranco e no brizolismo que pavimentou a

explosão criminal no Rio de Janeiro. Fernando Haddad tenta um

gurino de esquerda moderna que, no entanto, carece tanto de

substância quanto de convicção. Transita no espectro para-

ideológico do bom-mocismo com pitadas amargas do

pragmatismo da política tradicional.

Quanto ao centro, não há o que falar em termos de “novo”, de

“renovação”. O candidato aparentemente novo, Álvaro Dias

(Podemos), é, na verdade, uma gura carimbadíssima da política

paranaense. Assim como, em São Paulo, temos Geraldo Alckmin

(PSDB), um típico político-administrador feijão com arroz.

Fica claro que, apesar de toda a onda, o novo não se expressa de

forma consistente nas atuais candidaturas ao Palácio do Planalto.

Pelo simples fato de que o novo não conseguiu romper a barreira

do tradicionalismo na política brasileira, seja pelas di culdades

regulamentares, seja pelo tardio acordar da sociedade em favor

do novo. Portanto, corremos o risco de que este venha falsi cado

em políticos velhos. E o pior de tudo é o “novo” com idéias velhas.

Devemos, pois, procurar o vintage.

Apesar de toda a onda, o novo não se expressa de forma

consistente nas atuais candidaturas ao Palácio do Planalto

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 […]
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cargos) foi
condenado a 20
anos de prisão por
peculato e [...]

Ver mais

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
que úteis”. Seria a velha máxima das academias de ginástica: “No
pain, no gain”? […]
18/05/18

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 […]
18/05/18

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 […]
18/05/18

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 […]
18/05/18
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Miss Penny Stocks

Cindy Crawford tem 51 anos e está irreconhecível

Tente não engasgar quando você ver como ela está agora

 

Lexa exibe corpão em fotos de sua lua…

Recém-casados, os músicos Mc Guimê e Lexa parecem estar 
aproveitando a lua de mel no Caribe. Desde a última quinta-…
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