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Nas ondas do rádio

O governo Jair Bolsonaro (PSL) não pode ser

seriamente julgado com menos de um mês de

existência. Até mesmo pelo fato de que todo governo

que faz uma transição profunda começa meio

confuso. Alguém se lembra do ministro Sérgio Motta,

no início do governo FHC, distribuindo patadas e

dizendo que era preciso acabar com a “masturbação

sociológica”, ao se referir à atuação de outros

ministérios? Ou que a primeira-dama, doutora Ruth

Cardoso, que tinha restrições públicas à aliança do

PSDB com o PFL? Lula também teve seus percalços.

O superministro José Dirceu meteu os pés pelas

mãos. Centralizou imenso poder na Casa Civil, não
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Nossa fake
reality de todo
dia

Fake news são
a bola da vez.
Natural, a�nal
fazia tempo
que não surgia
uma
ferramenta tão
e�ciente para
prover sucesso
e conquistar [...]

fez nada que prestasse e ainda se dedicou a sabotar

dia após dia a gestão de Antonio Palocci na Fazenda.

Posto que são naturais esses primeiros tropeços e

que o governo ainda não começou a funcionar de

verdade, qual será a medida do sucesso inicial do

presidente Jair Bolsonaro? Devemos observar três

áreas críticas. A primeira refere-se à segurança

pública. O governo deve começar a entregar ações e

resultados. Esse é o tema crítico para o novo

governo, que precisará quebrar a cabeça e abrir os

cofres para interferir nas políticas executadas pelos

estados na área.

A segunda área crítica diz respeito ao desempenho

da economia. Já estamos em um ciclo de crescimento

herdado do governo Michel Temer, mas sua

intensidade deve ser robustecida com novas ações

de desburocratização e simpli�cação tributária. A

equipe econômica deveria seguir o exemplo de Blairo

Maggi como ministro da Agricultura, que, em apenas

alguns meses de gestão, baixou cerca de 70 atos e

normas desburocratizando o agronegócio.

O terceiro campo de sucesso não é temático. É

processual. O governo deve saber se comunicar

muito bem. De início, Bolsonaro leva vantagem sobre

o governo anterior por ir muito bem nas redes

sociais e contar com a simpatia da maioria das

grandes redes de televisão. Mesmo assim, o governo

enfrenta problemas e evidente má vontade de

setores importantes da imprensa, que não aceitam a

vitória de Bolsonaro.
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Nada é por
acaso

Precisão neste
caso não é
simples, mas
me arrisco:
entendi a
vocação que
temos para o
deboche
absoluto com
nossa própria
existência em
[...]

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

Para intensi�car a comunicação com a cidadania, o

caminho — além das redes sociais — é o uso intenso

do rádio, com mensagens regionalizadas sobre as

ações do governo. Veículo popular e de alcance

nacional por excelência, foi desprezado pelos

políticos em passado recente. O sucesso virá com

realizações e com uma boa comunicação nas redes

sociais e nas ondas do rádio. A�nal, comunicar bem é

tão importante quando governar.

Comunicar bem é tão importante quando governar.

Além das redes sociais, o caminho é a radiodifusão,

com mensagens regionalizadas

Razões para otimismo
Não é fácil ser otimista com o Brasil. Nosso País, como
disse Roberto Campos, nunca perde a oportunidade de
perder uma boa oportunidade. Assim sendo, mesmo
em condições positivas, sempre existe o risco de
perdermos a oportunidade de embarcar em um ciclo
de crescimento. Em um ano que começa com uma
sucessão de tragédias e […]
01/02/19

Imagem distorcida do País
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

https://istoe.com.br/coluna/mario-vitor-rodrigues/
https://istoe.com.br/coluna/mario-vitor-rodrigues/
https://istoe.com.br/nada-e-por-acaso/
https://istoe.com.br/tag/murillo-de-aragao/
https://istoe.com.br/razoes-para-otimismo/
https://istoe.com.br/razoes-para-otimismo/
https://istoe.com.br/imagem-distorcida-do-pais/
https://istoe.com.br/imagem-distorcida-do-pais/


incompetentes para noticiar o que fazemos de positivo.
Com todas as dúvidas em torno do nosso futuro e o
noticiário jogando contra, ainda assim […]
01/02/19

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 […]
01/02/19

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 […]
01/02/19

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 […]
01/02/19
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José Loreto traiu Débora Nascimento…
O término do relacionamento entre José Loreto e 
Débora Nascimento continua rendendo muita …
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