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Bilhões da saúde

Causou estranheza
na Comissão de
Orçamento a
decisão do
presidente do
Senado, Eunício
Oliveira (PMDB-
CE), de avocar para
o plenário do [...]

RICARDO
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Mais colunas
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O problema é nosso

Basta alguns dias fora do Brasil para notar o tamanho dos nossos

problemas. Basicamente, bem menores do que parecem e fruto

de um imenso desamor pelo País. Em especial, por parte dos

políticos e das elites, responsáveis por nosso sucesso meia-boca,

pela demora em produzir resultados e por permitir que imensas

corporações se apoderarem do Brasil. Tra cantes e milícias

controlam as favelas. Burocratas controlam a administração

pública. Políticos controlam as verbas. Jornalistas controlam

narrativas enviesadas. A universidade foi capturada por

corporativistas de uma esquerda arcaica.

A cidadania sofre e nem sabe direito por quê. Sabe apenas que

está ruim e, se pudesse, se mandava daqui. No nal das contas,

Thomas Hobbes está certo. O homem é o lobo do homem e o que

o homem quer é paz e sossego para obter e desfrutar os

ornamentos da vida. No Brasil não há nem paz nem sossego.

Salvo se você pagar taxas extras de segurança. Os riscos vão

desde os riscos físicos até os jurídicos e burocráticos – o velho

conhecido “risco Brasil”. O Brasil é um risco e a agenda política e

midiática está toda errada, já que ela não trabalha a favor da

cidadania visando a minimizar os riscos. Trabalha em favor de
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Berrou, levou

Em janeiro do ano
passado, em pleno
recesso, o
deputado Francisco
Floriano (DEM/RJ)
sofreu um ataque
de pelanca no
Planalto. Irritado
[...]

RODRIGO

CONSTANTINO

As três
prioridades

Estive no Brasil nas
últimas semanas,
rodando por São
Paulo, Curitiba,
Belo Horizonte e
Rio de Janeiro.
Nesse não pisava
há mais de [...]

MARIO VITOR

RODRIGUES

Pátria de chatos

Vale salientar que
escrevo esse artigo
antes do jogo
contra a Sérvia.
Ignoro
absolutamente os
meandros da nossa
classi cação para
as [...]

MENTOR NETO

Aqui não

Em qualquer lugar
do planeta, você lê
os jornais e as
revistas e entende
o que está
acontecendo.
Sente-se parte de

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

projetos de poder que misturam ideologia, corporativismo,

siologia e clientelismo.

As eleições de 2018 não devem resolver tais problemas.

Continuaremos a ter ilhas de excelência em meio a um mar de

mediocridade. Elas hoje não estão nem na política nem na

imprensa, setores críticos para que um país seja livre, forte e

democrático. A política, como disse, está capturada por projetos

de poder. A imprensa, em parte expressiva, padece de um

esquerdismo infantilóide em sua memória residente que corre

atrás de um sonho juvenil. Para se salvar do tsunami das redes

sociais, tende a car mais sensacionalista e super cial e,

lamentavelmente, menos relevante.

Por que, no nal das contas, digo que nossos problemas são

menores do que parecem? Em primeiro lugar, porque são nossos

problemas não estão submetidos a condições externas. Em

segundo lugar, porque existem ilhas de excelência no País que

podem contaminar positivamente os demais setores. Em terceiro

lugar, porque somos um povo resiliente e trabalhador. Por m,

porque Deus é brasileiro e nos colocou ao lado dos argentinos e

venezuelanos. Imaginem se fôssemos vizinhos da China, da

Rússia, da Síria ou da Coreia do Norte? Imaginem se fôssemos

palco de lutas religiosas entre sunitas e xiitas? Ou se tivéssemos

encravados em nós uma disputa milenar entre judeus e

muçulmanos? Os problemas estão postos e são nossos. Apenas

nossos. Já é bem mais do que a metade do caminho.

Imaginem se fôssemos vizinhos da China, da Rússia, da Síria ou

da Coreia do Norte? Imaginem se fôssemos palco de lutas

religiosas entre sunitas e xiitas?

A santíssima trindade da democracia
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um todo.
Compreende [...]

O ex-governador e ex-ministro Cristovam Buarque, em palestra
recente, a�rmou que são três os pilares da sociedade democrática:
família, escola e mídia. Essas seriam, para ele, a Santíssima Trindade
da democracia. Avaliando a trindade de Buarque no Brasil,
concluímos que estamos muito mal. Os valores da família estão
sendo desconstruídos diariamente em favor do predomínio do […]
15/06/18

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 […]
15/06/18

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 […]
15/06/18

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 […]
15/06/18

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”? […]
15/06/18
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Você pode gostar

Desa�o Mundial

Healthy George

Os jogadores que “roubaram” a mulher do amigo

Lembra dela? Respire fundo antes de ver como ela está
agora

Alessandra Negrini posta foto nua e é…

A atriz Alessandra Negrini faz muito sucesso nas redes sociais e 
provou isso com uma foto ousada postada nesse domingo (1º)…
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