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Ideia xa

Firme na ideia xa
de manter a
candidatura de Lula
à Presidência,
mesmo sabendo
que ela não poderá
acontecer, a cúpula
petista deu [...]
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Aparelho bomba

Mais colunas

24/nov/17 - 18h00

Safe pair of hands

O clima de apatia do povo brasileiro em relação ao futuro político

do País contrasta com a insistente mobilização de certos setores

da mídia e da sociedade, o que dá uma pista sobre o que

queremos para 2018: um presidente que passe tranquilidade à

sociedade.

No entanto, ao olharmos as pesquisas de intenção de voto para

as eleições presidenciais de 2018, o que está sinalizado não nos

transmite tranquilidade. O ex-presidente Lula (PT) e o deputado

Jair Bolsonaro (PSC-RJ), os líderes do momento, emanam

incerteza. Lula é um enigma, pois usa de uma narrativa que

remete ao candidato derrotado em 1998, na disputa contra

Collor de Mello. Bolsonaro, à parte o discurso sobre segurança

pública, não diz coisa com coisa.

Assim, onde está o “safe pair of hands” que o Brasil intimamente

parece desejar? Não sei. O que sei é que os líderes de hoje podem

não ser os mesmos do ano que vem. Lula está na dianteira, por

outro lado lidera também o índice de rejeição. Suas vitórias

anteriores decorreram de um discurso que não existe mais.
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Marcelo
Camargo/Agência
Brasil Autorizada
pelo ministro
Edson Fachin, do
Supremo Tribunal
Federal, a
nova perícia a que a
Lava Jato [...]

SÉRGIO

PARDELLAS

Uma boa e uma má
notícia para
Bolsonaro

A maioria dos
analistas ainda
enxerga a atual
corrida eleitoral
com olhos vidrados
no retrovisor e a
partir de premissas
desbotadas [...]

MENTOR NETO

Criptopresidente

Tem aquela frase
manjada que diz
que “para ganhar
dinheiro, você tem
que estar no lugar
certo, na hora
certa”. Então… Só se
esquecem de [...]

MARCO ANTONIO

VILLA

Estatais à serviço
do Brasil

A greve dos
caminhoneiros
recolocou a
questão da
privatização da
Petrobras e — por
tabela — de todas

Bolsonaro é um produto das circunstâncias que, para se

consolidar, terá que: a) não cometer erros; b) passar mensagens

tranquilizadoras; e c) superar o imenso preconceito que sofre na

imprensa. Paradoxalmente, ele só terá chances, na minha opinião,

se chegar ao segundo turno disputando a cadeira presidencial

com Lula.

Voltando ao tema central de minha re exão: de quem será o par

de mãos con áveis para liderar o Brasil em 2019? Quatro nomes

despontam como pré-candidatos: o governador de São Paulo,

Geraldo Alckmin (PSDB-SP); o prefeito da capital paulista, João

Doria (PSDB-SP); o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles

(PSD); e o apresentador de tevê Luciano Huck (sem partido).

Para a maioria da população, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE),

por seu caráter histriônico, não entra na lista dos con áveis.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa

(sem partido) é uma incógnita.

Um centro político desunido pode favorecer os candidatos dos

extremos, em um fenômeno parecido com o que ocorreu na

eleição municipal do Rio de Janeiro. No entanto, como a história

se repete como farsa, tudo pode acontecer. O fato é que o

cenário eleitoral para 2018 continua nublado.

E a incerteza aumenta por conta de fatores que tornam essas

eleições bastante diferentes das anteriores e, em especial, do

último páreo presidencial. O que muda? Quase tudo. Não haverá

nanciamento empresarial nas campanhas. As redes sociais

serão muito mais importantes do que antes na divulgação de

nomes e ideias. Seremos inundados por “fake news”. Teremos

limites de gasto por tipo de candidatura.

Assim, a busca por um “safe pair of hands” está apenas

começando. Mas parece ser a busca que a maioria dos eleitores

desejará fazer a partir de agora. Principalmente se o ambiente

econômico continuar a melhorar.
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as estatais. O tema
entrou na [...] Hoje e sempre

O grupo The Bamboos, na canção “Where does the time go?”, indaga
para onde vai o tempo. Não sei ao certo. Só sei que o hoje é o
sempre. O amanhã é o talvez. Já o ontem, passou e se acumulou,
como os resíduos que fertilizam as várzeas. O passado existe como
resíduo no presente, mas submetido […]
24/11/17

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 […]
24/11/17

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 […]
24/11/17

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”? […]
24/11/17

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
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Ver mais

para a tomada de decisões: listar os pros e os contras em colunas
opostas […]
24/11/17
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Você pode gostar

Meliuz

LiftSkin

Este é o jeito mais inteligente de comprar no Aliexpress

Melhor do que botox? Mãe com 57 anos aparenta 35, sem
cirurgia!

 

Livia Andrade posa de �o-dental e lev…

A apresentadora Livia Andrade bombou nas redes sociais nesse 
domingo (10). A beldade postou uma foto com biquíni �o-dent…
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