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O PT faliu a Varig

A Varig, que era a maior
empresa de aviação do Brasil,
quebrou em 2006. E o PT de
Lula, que estava no poder nessa
época, foi o grande [...]
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Notícias da guerra dos outros

E dnaldo é motorista, casado
com Jucinara, doméstica. O
casal tem três �lhos: Claudinei,
mecânico, Claudson, garçom, e
Claudomiro, [...]
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A elite que ninguém viu

As ciências sociais distinguem
atualmente dois sentidos para o
termo elite, ambos
potencialmente úteis para a
análise da realidade [...]

JOSÉ MANUEL DIOGO

Carolyna, mão de Jaca

Foi no Rio de Janeiro, na Praia
do Leblon, na venda da Vanda,
bem na frente do posto 12,
domingo passado, dia de mar
bravo e sol [...]
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Mourão é traidor?

O presidente Jair Bolsonaro,
seus �lhos e seu mentor, o
astrólogo Olavo de Carvalho,
que vive nos Estados Unidos,
estão convencidos de [...]
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A primeira liberdade

Uma das lutas da humanidade é para podermos falar o que pensamos sem sermos punidos, coagidos

ou até mesmo mortos. A essência da evolução é a liberdade de expressão, que precede a liberdade de

imprensa. Na constituição norte-americana, a primeira das liberdades é a de expressão, conhecida

como a liberdade das liberdades. Sem ela, as demais não se realizam.

Observando a história recente da humanidade — para não irmos muito longe —, a supressão desse

direito é o objetivo dos regimes de exceção. Hitler, Stalin, Mussolini, Tito, Perón, Vargas, Castro, Mao,

Chávez e tantos outros ditadores trataram de limitá-la. Muitos deles usaram das franquias

democráticas para chegar ao poder. E lá, trataram de suprimi-la. No entanto, a resistência às ditaduras

se dá no exercício, ainda que precário, da livre expressão das ideias. Algo tão relevante que muitos

projetos de poder buscam in�uir na formulação de conceitos de liberdade para, no �nal das contas,

controlar a circulação da informação.

Um estudo da Freedom House, organização internacional independente que pesquisa o estado da

liberdade de expressão, informa que vivemos treze anos seguidos de declínio no exercício dos direitos

políticos e dos direitos civis. Os ataques à liberdade de expressão, incluindo aí as atividades

jornalísticas, seriam decorrentes da era de radicalismos em que vivemos.

Como combater a intransigência e a perda da nossa liberdade de expressão? Em essência,

necessitamos de mecanismos institucionais e, sobretudo, de uma atitude consciente. Tais mecanismos

se consolidam a partir de três vetores básicos: educação para a cidadania, marcos regulatórios

adequados e garantia de que o direito de expressão seja exercido sem limitações e com

responsabilidade. Na prática é preciso capacidade para educar, capacidade para fazer boas leis e

capacidade 

de aplicá-las.

O Brasil de hoje, ainda precariamente educado para o debate, deve aprender a conviver com o

contraditório e com a diversidade de opiniões. Sem a tolerância e o respeito aos que pensam diferente

não iremos a lugar algum. As expressões de deseducação, intolerância e preconceito — independente

da origem ideológica — não atendem aos interesses da cidadania. Apesar das turbulências dos tempos

de hoje, acredito que a liberdade de expressão irá triunfar no País, ainda que a luta esteja apenas

começando.

Apesar da deseducação e do preconceito — independente da origem ideológica —, o direito de livre

expressão irá triunfar. Sem tolerância não iremos a lugar algum
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Ver mais

Nós, os patos
A certa altura de sua entrevista à GloboNews, o ministro da Economia Paulo Guedes soltou uma pérola: “A
minha interpretação é que está �cando muito claro para o brasileiro comum o seguinte: tem cinco bancos,
tem seis empreiteiras, tem uma produtora de petróleo, tem três distribuidoras de gás e tem 200 milhões
de patos. Os […]
10/05/19

O expresso do futuro
Mauricio Puerta, astrólogo e arqueólogo colombiano, deparou-se certa feita com uma indígena
caminhando por uma montanha de seu país. Ela levava consigo um pacote que Puerta não identi�cou de
pronto. Ao ser indagada, respondeu que carregava o futuro. O futuro era o seu bebê, cuidadosamente
abrigado dos ventos da montanha. A sua singela resposta passava […]
10/05/19

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 Rousse�. […]
10/05/19

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 […]
10/05/19

Sobre o populismo
O debate ideológico no mundo contemporâneo tem certas características que às vezes não são
percebidas. 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 […]
10/05/19

MÉTODO 8PS | Patrocinado

LIFE MORINGA | Patrocinado

Empresária faz empresa crescer 500% após aplicação do método 8Ps

Médico oriental a�rma. ''Isto acabou com minhas dores, me sinto 20 anos mais
jovem''

ISTOÉ

O que o “mito” tem contra quem pensa?
Messias, o capitão reformado, ora na posição de mandatário da República — que, para ele, cada dia 
mais, vai se mostrando uma condição deveras extravagante —, resolveu expor abertamente seu …
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