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Além do horizonte

O Brasil que nos espera depois das eleições é um

País repleto de imensos desa�os, mas também de

imensas oportunidades.

Nossa escolha em outubro vai determinar nosso

futuro imediato. Existe uma imensa abundância de

recursos no mundo. E uma imensa carência de

investimentos em infraestrutura no Brasil.

A ponte entre os recursos e os investimentos é

construída a partir da con�ança de que o império da

lei será seguido, os contratos respeitados e as

devidas licenças expedidas em tempo razoável.
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aos candidatos
ao Senado e à
Câmara dos
Deputados
uma [...]

RICARDO

BOECHAT

Fora de órbita

Ciência e
Tecnologia 1 A
crise �nanceira
que assola a
ciência e a
tecnologia no
País levou o
Instituto
Nacional de
Pesquisas
Espaciais [...]

RICARDO

AMORIM

Falsas
soluções

Segundo Albert
Einstein, fazer
a mesma coisa
e esperar um
resultado
diferente é
sinal de
loucura. Muitos
políticos latino-
americanos [...]

CELSO

MASSON

O futuro presidente, caso queira tirar o País do

marasmo, deverá se convencer de que a distribuição

de riqueza virá da ampliação do investimento

privado.

E, para tal, os mecanismos de con�ança devem ser

fortalecidos. Os riscos regulatórios, tributários e

jurídicos devem ser dramaticamente reduzidos. O

ambiente de negócios deverá ser sadio e

desburocratizado. A oferta de crédito ampliada.

Com a con�ança fortalecida, os investidores virão,

nacionais e estrangeiros. Porém , nenhum governo

enfrentou essa agenda com vigor. Sempre

contornaram nossos problemas reais em favor de

soluções intervencionistas.

Enfrentar as amarras que di�cultam os

investimentos deve ser prioridade, pois, com o

aumento dos investimentos, aumentam renda,

tributos, emprego e divisas. A qualidade do nosso

futuro imediato depende da compreensão desse

desa�o e da energia em enfrentá-lo.

Esse, porém, não é um trabalho apenas do

presidente. É obra coletiva. Sobretudo dos setores

mais esclarecidos da sociedade, que devem

pressionar o Congresso e os Poderes Judiciário e

Executivo a se voltarem para uma agenda voltada

para o pleno emprego.

Caso a cidadania se omita e deixe inteiramente nas

mãos do futuro presidente o comando das iniciativas,
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Pela
Constituição
ou pela Bíblia?

Criador da
Companhia de
Jesus, ordem
religiosa
dedicada à
salvação da
“alma do
próximo” e
fundamental na
catequese dos
povos
indígenas [...]

MENTOR

NETO

Vem,
meteoro!

Um meme se
tornou famoso,
há alguns anos,
nas redes
sociais. “Vem,
meteoro!” (ou
alguma
diversi�cação
dessa ideia)
ressurge
sempre que [...]

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

teremos uma agenda que dará prioridade aos

interesses do governo.

En�m, a ação da cidadania pode fazer a diferença,

como fez no caso da aprovação da Lei da Ficha

Limpa.

A qualidade do nosso futuro imediato depende da

nossa participação. Especialmente após as eleições,

quando decisões importantes serão tomadas.

O Brasil que nos espera depois das eleições é um

País repleto de imensos desa�os. Nossa escolha em

outubro vai determinar nosso futuro imediato. Existe

uma imensa abundância de recursos no mundo. E

uma imensa carência de investimentos em

infraestrutura no Brasil

 

Os con�itos do Brasil
As eleições de 2018 têm gerado con�itos devido ao
acirramento dos ânimos por conta de fatores como a
Operação Lava Jato, a trágica e desastrosa gestão de
Dilma Rousse� (PT) e o choque entre o vanguardismo
cultural de setores da mídia e o conservadorismo
remanescente no País. Portanto, essas eleições não
re�etem apenas uma disputa […]
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24/08/18

Sob o signo da descon�ança
Já estamos em meados de agosto e as inde�nições em
torno do cenário eleitoral continuam a predominar.
Mas um dado é evidente: a imensa descon�ança do
eleitor em relação à política, aos políticos e às eleições.
Nenhum resultado do próximo pleito conseguirá
apagar o sentimento de descon�ança em relação à
política. Apenas um desempenho mais […]
24/08/18

Mulheres e democracia
Países que respeitam mulheres e asseguram seus
direitos e sua participação na política são mais
democráticos? Sem a menor dúvida. Países autoritários
tendem a restringir os direitos das mulheres, impondo
barreiras concretas e sub-reptícias ao papel delas na
sociedade e, sobretudo, na política. Alguns países
alegam razões religiosas. Outros nada alegam porque
neles sempre foi […]
24/08/18

Con�ito sem �m
O Brasil vive tempos de con�itos generalizados. E, por
serem generalizados, temos que identi�car quem está
na briga. São muitos os protagonistas. Tamanha
heterogeneidade guarda alguma relação com a Guerra
da Síria, onde entram rebeldes, governo, turcos,
americanos, iraquianos, iranianos, israelenses, sauditas,
jordanianos, curdos, além dos remanescentes do
Estado Islâmico e da Al-Qaeda. No Brasil, […]
24/08/18
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Ver mais

A santíssima trindade da
democracia
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 […]
24/08/18
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Vice de Bolsonaro admite
possibilidade de 'autogolpe'…

O candidato a vice-presidente da República na 
chapa de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton …
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