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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

29/set/17 - 18h00

Leviatã

Não criamos o monstro chamado “Estado brasileiro”, cuja missão

precípua é se alimentar e crescer para atender às necessidades

do crescimento da burocracia. O monstro é que nos criou como

nação. Fomos paridos das entranhas de um reino altamente

burocratizado. O monstro pariu as capitanias hereditárias, as

licenças e os alvarás. As las e as senhas. Os despachantes. E o

pistolão.

O monstro pariu bons empregos com belas aposentadorias e

planos próprios de saúde, como aquele da Casa da Moeda,

recentemente rompido por ser excessivo aos cofres públicos. O

monstro também fez com que as verbas dos fundos de

universalização das telecomunicações fossem usadas para pagar

serviços odontológicos de funcionários públicos, ao invés de

serem direcionadas para a nalidade a que se destinavam.

O monstro criou uma alegoria democrática que nos engana e

cujos detalhes estão escondidos sob uma grossa nuvem de

opacidade. O monstro pode ser mau e pode ser bom. Depende

do ponto de vista. Como nação, transformamos a burocracia,

para muitos, em meio de vida. Seja para quem cria a burocracia.

Seja para quem facilita a burocracia. Seja para quem está na
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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

intermediação da venda de facilidades para contornar as

di culdades. Conforme a Operação Lava-Jato revela.

De acordo com pesquisa do IMD (International Institute for

Management Development), o Brasil perde posições – pelo

sétimo ano consecutivo – no ranking mundial de competitividade.

Ocupamos uma vergonhosa 61a posição. É um país forjado para

não ser estruturalmente competitivo. Na verdade, somos

competitivos de forma oportunista. Como já fomos durante os

ciclos da borracha e do café e, agora, em relação ao minério de

ferro e à soja. Mas somos dramaticamente, fundamentalmente,

não competitivos.

O dramático reside no fato de que poucos no mundo político

enfrentam o Leviatã e muitos na sociedade não se dão conta do

perverso domínio a que somos submetidos.

Não proponho a anarquia nem o Estado mínimo, e sim o Estado

necessário e e ciente. Critico o Estado voltado para si mesmo em

detrimento da sociedade. Ataco o Estado que serve ao

corporativismo e sufoca a iniciativa privada e individual. Ataco o

Estado hiper-regulado, que patrocina uma carga tributária insana

e complexa, os maiores juros do mundo civilizado e uma

legislação trabalhista que gera o desemprego.

Quando promovemos maior abertura ao capital privado nas

concessões e quando buscamos reduzir a burocracia, estamos

apenas arranhando o casco duro do Leviatã. Ainda falta muito

para nos livrarmos dessa escravidão.

Critico o Estado voltado para si mesmo em detrimento da

sociedade. Ataco o Estado que serve ao corporativismo e sufoca

a iniciativa privada e individual

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,

https://istoe.com.br/aparelho-bomba/
https://istoe.com.br/coluna/sergio-pardellas/
https://istoe.com.br/coluna/sergio-pardellas/
https://istoe.com.br/uma-boa-e-uma-ma-noticia-para-bolsonaro/
https://istoe.com.br/coluna/mentor-neto/
https://istoe.com.br/coluna/mentor-neto/
https://istoe.com.br/criptopresidente/
https://istoe.com.br/coluna/marco-antonio-villa/
https://istoe.com.br/coluna/marco-antonio-villa/
https://istoe.com.br/estatais-a-servico-do-brasil/
https://istoe.com.br/hoje-e-sempre/
https://istoe.com.br/hoje-e-sempre/


as estatais. O tema
entrou na [...]

Ver mais

como os resíduos que fertilizam as várzeas. O passado existe como
resíduo no presente, mas submetido […]
29/09/17

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 […]
29/09/17

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 […]
29/09/17

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”? […]
29/09/17

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
para a tomada de decisões: listar os pros e os contras em colunas
opostas […]
29/09/17

https://istoe.com.br/estatais-a-servico-do-brasil/
https://istoe.com.br/coluna/murillo-de-aragao/
https://istoe.com.br/hoje-e-sempre/
https://istoe.com.br/em-busca-do-vintage/
https://istoe.com.br/em-busca-do-vintage/
https://istoe.com.br/nossa-estupidez/
https://istoe.com.br/nossa-estupidez/
https://istoe.com.br/o-lado-bom-dos-desastres/
https://istoe.com.br/o-lado-bom-dos-desastres/
https://istoe.com.br/moedas-acaso-e-eleicoes/
https://istoe.com.br/moedas-acaso-e-eleicoes/


 Links patrocinados 

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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