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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.

Leia mais de Murillo de Aragão 

O lado bom dos desastres (https://www.institutomillenium.org.br/artigos/o-lado-bom-dos-desastres/) 

Democracia e instituições no Brasil  (https://www.institutomillenium.org.br/recentes/democracia-e-instituicoes-no-brasil/)

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. 

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.

+ Con�ra a série exclusiva sobre segurança pública com Tânia Pinc! (https://www.institutomillenium.org.br/destaque/falta-avaliacao-de-

impacto-das-politicas-publicas-de-policiamento/)

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.

Fonte: “IstoÉ”, 04/05/2018

Democracia (https://www.institutomillenium.org.br/etiqueta/democracia/) Murillo de Aragão (https://www.institutomillenium.org.br/etiqueta/murillo-de-aragao/)

segurança pública (https://www.institutomillenium.org.br/etiqueta/seguranca-publica/)

Tem dúvidas sobre economia? Não sabe o que é democracia? Quer saber mais sobre liberdade e direitos? Sabe do que você preci
Somos um lugar seguro em meio a incertezas.
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RELACIONADOS

MURILLO DE ARAGÃO (HTTPS://WWW.INSTITUTOMILLENIUM.ORG.BR/AUTHOR/MURILLO-DE-ARAGAO/)

É advogado, jornalista, cientista político, presidente da Arko Advice Análise Política e Pesquisas e sócio da Advocacia

Murillo de Aragão. É formado em direito pela Faculdade de Direito do Distrito Federal (CEUB), é mestre em ciência

política e doutor em sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). É autor dos livros: "Grupos de pressão no Congresso

Nacional" (Maltese, 1992) e "Reforma política - O debate inadiável" (Civilização brasileira, 2014). É articulista dos jornais

"O Estado de São Paulo", "O Globo", "O Tempo" e "O Liberal", além do blog do Noblat.

A MALDIÇÃO DA IRRESPONSABILIDADE INTERTEMPORAL
(HTTPS://WWW.INSTITUTOMILLENIUM.ORG.BR/DESTAQUE/MALDICAO-DA-IRRESPONSABILIDADE-
INTERTEMPORAL/)
"Cabe a nós cidadãos e eleitores apoiar candidatos que tenham uma legítima e realista agenda política que priorize a austeridade �scal"

(https://www.institutomillenium.org.br/destaque/maldicao-da-irresponsabilidade-intertemporal/)
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GELEIA GERAL (HTTPS://WWW.INSTITUTOMILLENIUM.ORG.BR/ARTIGOS/GELEIA-GERAL/)
Merval Pereira: "Ainda vamos ter um Congresso pouco renovado, com este esquema partidário funcionando, mas ele está a caminho do �m"

EDUCAÇÃO, CAPITAL HUMANO E TERCEIRA IDADE
(HTTPS://WWW.INSTITUTOMILLENIUM.ORG.BR/ARTIGOS/EDUCACAO-CAPITAL-HUMANO-E-TERCEIRA-IDADE/)
João Batista Oliveira: "Mais uma pergunta aos candidatos: eles terão uma política de capital humano para os brasileiros da terceira e quarta
idade?"
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SÓ TROCAR DE ROUPA NÃO VAI RESOLVER (HTTPS://WWW.INSTITUTOMILLENIUM.ORG.BR/CIDADAO/SO-TROCAR-
DE-ROUPA-NAO-VAI-RESOLVER/)
Ubiratan Iorio: "Se o imediato não aplicar medidas corretas em outubro, a embarcação continuará catinguenta"

25/07/2018

VEJA MAIS
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