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O Brasil de Bolsonaro chega à arena internacional

subavaliado e padecendo dos preconceitos

produzidos e reproduzidos por parte expressiva da

imprensa internacional, que é alimentada por nossa

incompetência e desvios ideológicos. Somos

incompetentes para noticiar o que fazemos de

positivo. Com todas as dúvidas em torno do nosso

futuro e o noticiário jogando contra, ainda assim o

Brasil é um dos cinco maiores destinatários de

investimentos internacionais. A�nal, está em curso

aqui um dos mais ambiciosos programas de
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coordena um
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concessões e privatizações do mundo, pois �zemos

reformas fundamentais na gestão Temer.

O editorial recente do The New York Times que

a�rmou ter começado um “ano fatídico para o Brasil”

comprova tanto o preconceito quanto nossa

incompetência em valorizar o que somos e o que

temos. A�rmar que Bolsonaro é um risco à

democracia é desconhecer a nossa história e cair

numa balela esquerdóide. Mas falar mal é fácil.

Fomos e ainda somos campeões em corrupção,

criminalidade, ine�ciência, alta carga tributária,

burocracia e corporativismo, entre outros males. Há

assuntos diários para depreciar o Brasil. Sempre é

mais fácil destacar a criminalidade do que dizer que

contamos com um dos mais sólidos sistemas

�nanceiros do planeta, além de termos um papel

estratégico na produção de alimentos e de energia

no mundo. Países entrariam em guerras para atingir

esse patamar.

Não defendo uma postura ufanista. Enfrentamos

desa�os internos demais para �carmos perdendo

tempo com divagações autoelogiosas. Mas temos

realizações e valores que devem ser divulgados. No

campo econômico, atravessamos a pior recessão de

nossa história mantendo reservas próximas a US$

400 bilhões. Alimentamos o mundo cultivando

menos de 8% de nosso território. Há dez anos

reduzimos o desmatamento �orestal mesmo sem

políticas e�cientes de monetização da preservação e

do uso racional dos recursos ambientais. Nada disso

parece ser relevante. E como não contamos direito
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Bolsonaro e
seus inimigos

Os maiores
inimigos da
presidência
Jair Bolsonaro
não estão na
oposição, mas
no próprio
governo. Em
menos de um
mês já criaram
diversos [...]

nossa história, alguém acaba contando. Quase

sempre em uma narrativa imprecisa. Aqui: “good

news are bad news”. Em tempo: o Citigroup estima

que o Brasil poderá receber US$ 180 bilhões em

investimentos diretos e no mercado de capitais em

2019.

Temos um sistema �nanceiro sólido, energia

abundante e produzimos alimento para o

mundo.Só que nada disso parece relevante

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 […]
18/01/19

Os grandes achados
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 […]
18/01/19

Um governo Lava Jato
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Ver mais

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 […]
18/01/19

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
[…]
18/01/19

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
eram percebidos pelo eleitorado como outsiders da
elite política da época. Ambos também chegaram ao
poder […]
18/01/19
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Novo site encontra os voos mais baratos
em segundos

Anti ronco simples e discreto reduz ronco
apneia e bruxismo
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Ellen Roche posa de lingerie e leva fã…
Ellen Roche utilizou o Instagram na tarde desta 
terça-feira (22) para compartilhar uma imagem e…
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Novo site encontra os voos mais baratos
em segundos

Ex-padre a�rma: Não estude inglês antes
de ver isto!
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Larissa Manoela posa de biquíni e…
A jovem Larissa Manoela, que fez 18 anos 
recentemente, postou uma foto nas redes sociais …
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