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Muita calma

O momento pede muita calma e juízo. O Brasil está

em transe desde o início da Operação Lava Jato.

Acabamos de atravessar uma das piores recessões

da história do País e um impeachment presidencial.

Mesmo assim, em momentos de lucidez aprovamos

reformas importantes que permitiram reverter, em

parte, a tragédia econômica deixada por Dilma

Rousseff.

Agora, com um novo governo, também legitimado

pelas urnas, temos novas e antigas agendas. É

importante que as anteriores persistam e que as

novas avancem. Porém, há que se entender tanto a

dimensão dos desa�os de acordar a economia do

Brasil, quanto a necessidade de prosseguir com as
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criaram a
democracia. Foi
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ensejando o
“governo do [...]
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reformas em um Congresso renovado e

fragmentado.

Assim, o momento exige calma e ponderação. Pois as

condições para se avançar com a reforma

previdenciária, por exemplo, são excepcionais, desde

que governo e Congresso andem juntos na mesma

direção, pois sozinho ninguém vai a lugar algum. O

novo governo cumpre um período de aclimatação

que deve terminar em breve. A partir daí, só existe o

caminho que leva para uma ação mais organizada e

pragmática para destravar os horizontes do

crescimento econômico e do desenvolvimento social.

O con�ito entre os poderes não é uma alternativa

racional e resultaria em uma crise ainda mais intensa

do que a que vivemos desde a de�agração da Lava

Jato. O Congresso, apesar das rusgas expressas em

declarações mais pontiagudas, tem consciência da

importância das reformas.

Mesmo em meio às confusões da aclimatação, o

cadastro positivo foi aprovado e, parcialmente, a

entrada de capital estrangeiro nas empresas aéreas.

Pela con�guração institucional do País, não há como

os Três Poderes trabalharem um contra o outro. A

paralisia tomaria conta do cenário, o que seria a pior

opção.

Executivo e Legislativo devem trabalhar em

conjunto. Até mesmo pelo caráter

semiparlamentarista de nossa política. Não podemos

permitir que a cooperação deixe de existir por causa
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TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

dos imensos desa�os e das oportunidades

existentes.

Reconhecendo que está em curso uma natural e

incômoda acomodação nas placas tectônicas da

política, devemos esperar que 

o juízo prevaleça, com menos personalismo e mais

institucionalidade. E, em prevalecendo o equilíbrio,

abre-se um universo extraordinário de

oportunidades para o Brasil.

Nosso modelo exige que Executivo e Legislativo

trabalhem juntos. Devemos esperar que o juízo

prevaleça, com menos personalismo e mais

institucionalidade

Coragem e política
Não se faz política sem coragem. Segundo Winston
Churchill, “é a primeira das qualidades do ser humano,
por assegurar todas as demais”. Sem coragem não
vamos à esquina, ninguém ganha eleições, não se
governa. A intrepidez deve estar presente em todos os
instantes. Alguns, apesar de corajosos ao lançar um
projeto político, quando chegam lá […]
29/03/19

Sobre o populismo
O debate ideológico no mundo contemporâneo tem
certas características que às vezes não são percebidas.
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Uma delas é o fato de que, a partir dos anos 1980,
iniciou-se um movimento de convergência política para
uma espécie de centro alargado que abarca soluções
de direita e de esquerda. No Brasil, os governos de
Itamar Franco, FHC e […]
29/03/19

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 […]
29/03/19

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 […]
29/03/19

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
incompetentes para noticiar o que fazemos de positivo.
Com todas as dúvidas em torno do nosso futuro e o
noticiário jogando contra, ainda assim […]
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Ex-padre a�rma: Não estude inglês antes de
ver isto!

Erva que desperta o DNA do emagrecimento
é liberada no Brasil
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Juju Salimeni revela a seguidores que…
Juju Salimeni usou os Stories do Instagram para 
responder uma série de perguntas dos fãs. Entre os…
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