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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

establishment político teria sobrevivido e eleito um

candidato comprometido com essa política. Não

importa de que partido.

A presença da operação na cena institucional vai

além da consequência de destruir o mundo político.
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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

Revela-se sobretudo no estímulo à renovação que o

eleitorado apresentou nas últimas eleições. Sem as

investigações, boa parte da cidadania não teria

acordado para empurrar Dilma Rousseff (PT) para o

impeachment. Tampouco teria se mobilizado para

provocar uma renovação importante no Congresso e

nos governos estaduais.

O processo eleitoral decorreu do ambiente

proporcionado pela Lava Jato, que estimulou o

Supremo Tribunal Federal a proibir o �nanciamento

de campanha por pessoa jurídica e o Congresso a

diversi�car o teto de gastos por candidatura. Por

isso tivemos campanhas paupérrimas se comparadas

às anteriores. Foi uma campanha curta na sequência

de uma pré-campanha longa que apenas Bolsonaro

soube utilizar a seu favor.

A in�uência da operação se materializa de forma

inconteste quando o então juiz Sérgio Moro, à frente

da Lava Jato na primeira instância, aceita o convite

para comandar o Ministério da Justiça e abandona a

magistratura. Não só comandar como levar toda a

ideologia da Lava Jato para a sua gestão. Não há sinal

maior de in�uência da operação no novo governo do

que sua presença no comando do super Ministério

da Justiça.

A�nal, nada escapará da in�uência e, eventualmente,

do escrutínio da cultura da Lava Jato nas ações do

governo Bolsonaro. A presença de Moro se con�gura

como a de um ícone dos novos costumes políticos,
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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,
[...]

servindo de baliza para o governo que se inicia em

janeiro, além de ser um profundo incomodo para a

velha guarda da política nacional.

Assim, de um lado, a coalizão Bolsonaro-Moro dá

enorme credibilidade à nova gestão. De outro, traz

imensa responsabilidade, em especial, no combate à

criminalidade e à corrupção. O fracasso na redução

dos índices de criminalidade será trágico para o

governo. O setor de segurança pública, como indica a

presença de Moro à sua frente, será prioridade. Em

sendo prioridade, suas expressões deverão surgir de

forma clara e inquestionável perante a sociedade.

Menos em palavras e mais em atitudes.

Um governo com a chancela da Lava Jato terá de se

pautar — necessariamente — por um

comportamento ético irrepreensível e resultados

claros. Para setores do mundo político acostumados

a certas leniências, o espectro da Lava Jato funciona

como um alerta de que os esquemas de outrora não

serão mais tolerados. É uma mudança profunda nos

costumes políticos do país.

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 […]
30/11/18
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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 […]
30/11/18

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
[…]
30/11/18

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
eram percebidos pelo eleitorado como outsiders da
elite política da época. Ambos também chegaram ao
poder […]
30/11/18

Consenso e reformas
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Ver mais

Tão logo se proclame o resultado das
eleições presidenciais, o novo governo
deve começar a trabalhar
intensamente. Para o bem do País, [...]
30/11/18

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

Simony posa na piscina e fã brinca:…
Simony compartilhou nesta segunda-feira (14) em 
seu Instagram uma imagem em que aparece na …
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informando aos seus clientes que todas as medidas cabíveis foram tomadas,
inclusive criminais, para apuração das responsabilidades.


