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Eleição e mineração

Ditado das Minas Gerais: eleição e mineração, só

depois da apuração. Ainda mais uma eleição como

essa, cheia de intensidades, de novas polaridades e

de con�itos entre o sistema político e os ventos da

renovação. Tudo em um ambiente praticamente

incontrolável nas redes sociais. Esse texto chegará às

bancas e à internet antes das eleições. E qualquer

prognóstico seria mero exercício de futurologia.

Mesmo assim, dias antes do pleito, algumas certezas

podem ser observadas.

A primeira delas é que a pré-campanha foi essencial

para o resultado da campanha. Tanto Jair Bolsonaro

(PSL) quanto Fernando Haddad (PT) chegaram à reta

�nal da disputa pela Presidência do Brasil com
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irreversibilidade
de medidas
tomadas por
pura convicção
ideológica pelo
governo [...]

RODRIGO

CONSTANTINO

Críticas
construtivas

Procuro
compreender o
que leva
alguém a
adotar
comportamento
tão radical e
fanático. Falo
dos minions,
aqueles que
defendem o
novo [...]

MARCO

ANTONIO

VILLA

Equívocos de
Ernesto
Araújo

As recentes
declarações do
ministro das
Relações
Exteriores
Ernesto Araújo
são
preocupantes.
Andou
dissertando

favoritismo por conta de suas narrativas no período

pré-eleitoral. A campanha, de certa forma, só

reforçou o quadro preexistente. Fatores como o uso

intensivo das redes sociais foram decisivos na pré-

campanha. Quem não soube usar tal recurso, deve

�car de fora.

A segunda certeza é a de que duas narrativas postas

em campo no ano passado continuaram prevalentes

em 2018: a tradicional, composta por setores da

esquerda com apoio dos nostálgicos da era Lula e

ampliada pelo discurso de vitimização promovido

pelo ex-presidente, arrebatou votos; a outra

narrativa, a de Bolsonaro, na linha do “contra tudo o

que está por aí”, igualmente arrebatou votos.

A cinco dias do primeiro turno, quando escrevo essas

linhas, a tendência é que a escolha do presidente

�que para o segundo turno. E que, muito

provavelmente, os oponentes sejam Bolsonaro e

Haddad. Apenas uma reviravolta surpreendente

mudaria tal cenário. A quase certeza sobre o nome

dos dois candidatos que estarão no segundo turno —

antes mesmo da realização do primeiro —

movimenta os principais candidatos.

Haddad esconde o trágico legado da era Dilma e os

problemas de seu partido com a Lava Jato enviando

mensagens de con�ança para os agentes

econômicos. Bolsonaro obteve o apoio expresso do

bispo Edir Macedo e deve �car com a maioria dos

votos nos diversos segmentos evangélicos. O PRB,
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sobre tudo,
uma espécie [...]

BOLÍVAR

LAMOUNIER

As duas faces
do Leviatã

Em 1958,
quando
publicou seu
clássico “Os
Donos do
Poder”,
Raymundo
Faoro
apresentou-
nos uma tese
deveras
perturbadora.
O ponto
central [...]

MÁRIO SIMAS

FILHO

Começou
muito mal!

Aviso de
antemão, a �m
de evitar que a
robozada
boçalriana
tenha trabalho
para dissimular
seus agressivos
e hipócritas
comentários,
[...]

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

que integra a coligação do PSDB, deve se aliar a

Bolsonaro no segundo turno, assim como cerca de

140 deputados que integram algumas bancadas do

Congresso.

Por mais que existam indícios de apoio e de rejeição,

um prognóstico sobre quem vai ganhar as eleições

presidenciais é prematuro. Até mesmo pelo fato de

que a polarização reinante pode provocar um �uxo

assombroso de verdades e fake news com imenso

potencial desestabilizador. Esperemos a apuração.

Haddad esconde o trágico legado da era Dilma

enviando 

mensagens de con�ança para os agentes

econômicos

A condução da carruagem Brasil
No tarô, a Carruagem é uma das cartas mais
importantes, por simbolizar o controle sobre os
sentimentos e também a vitória. Pouco ou nada
entendo de tarô, mas sei que o Brasil deve ter
sabedoria neste ano que se inicia para poder domar as
emoções e atingir o sucesso. A transição de governo foi
plena […]
05/10/18

Os grandes achados
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Na hora dos grandes achados, uma imagem poética
pode ser o germe do mundo, disse Gaston Bachelard.
Perceber a imagem poética pode ser difícil se
estivermos embotados pelos sentimentos do cotidiano
ou imerso em nossas batalhas pessoais. Ou mesmo em
nosso egoísmo. Assim, podemos — às vezes — perder
o momento dos grande achados. Em […]
05/10/18

Um governo Lava Jato
O recém-eleito governo Bolsonaro trata-se de um
governo com a chancela de origem e de propósitos da
Operação Lava Jato. É, de forma simples e direta, um
governo Lava Jato. A origem do governo de Jair
Bolsonaro (PSL) está na destruição de parte expressiva
do establishment político pelas investigações da Lava
Jato. Sem essa destruição, o […]
05/10/18

Brasil 2019
Com uma transição no governo federal que começa
confusa e marcada por comportamentos próprios das
grandes mudanças, inicia-se um novo tempo no Brasil.
Os sinais estão misturados, e uns são bons, outros nem
tanto. Vamos começar pelos negativos. Existe certo
voluntarismo que deve ser contido. Declarações duras,
típicas do processo eleitoral, devem ser moderadas em
[…]
05/10/18

Nem Quadros nem Collor
A vitória de Jair Bolsonaro (PSL) nas urnas guarda
relação com a eleição de dois ex-presidentes no Brasil:
Jânio Quadros (1960) e Fernando Collor (1989).
Características na trajetória política de ambos lembram
a de Bolsonaro: surpreenderam o mundo político e
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Ver mais

eram percebidos pelo eleitorado como outsiders da
elite política da época. Ambos também chegaram ao
poder […]
05/10/18

Acelerador do Inglês | Patrocinado

Be-active Original | Patrocinado

Ex-padre a�rma: Não estude inglês antes de
ver isto!

Famosa joelheira que reduz dores no nervo
ciático e nas costas chega no Brasil

ISTOÉ

A vida da ex-amante de Lula, segundo …
Entrevista Sônia Maria Nóvoa Na sexta-feira 9, Sônia 
Maria Nóvoa, 62 anos, irmã da ex-secretária da …
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informando aos seus clientes que todas as medidas cabíveis foram tomadas,
inclusive criminais, para apuração das responsabilidades.


