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A névoa e a ponte

Ao nos aproximarmos da ponte que nos levará a um futuro de

investimentos e desenvolvimento, nos deparamos com um intenso

nevoeiro político. Parte dele arti�cialmente produzido por máquinas

de gelo seco de aliados do governo. Outra parte decorre da ausência

de clareza no modelo de relacionamento político entre o governo e o

Congresso. Alguns até consideram que esse não relacionamento é

uma espécie de modelo. E sendo assim, o governo estaria abrindo

mão da primazia da agenda para aceitar a coautoria das reformas

com o Congresso.

Aos observadores da cena política, �ca um alerta. Não se deve

considerar que o nevoeiro é homogêneo. Existem variações de

intensidade e de consistência. As crises geradas pelas disputas

internas fragilizam mais o governo do que a agenda das reformas.

Basta constatar que o Congresso está comprometido com a nova Lei

de Licitações e as reformas previdenciária, tributária e das agências

reguladoras.

Em favor de uma visão mais otimista, está prestes a ser

implementada uma extensa agenda de desburocratização no âmbito

federal. Tal agenda terá o condão de animar discretamente a

economia. No segundo semestre, em que pese o nevoeiro político,

teremos a continuação dos programas de parcerias de investimento,
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Sabe-se que o
presidente Jair
Bolsonaro só
governa pelas mídias
sociais. No �m de
semana passado, ele
publicou em seu
Twitter uma [...]
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SLG, a síndrome
leão-girafa

Como está provado
que neste País não é
necessário diploma
para ser formado
(basta lembrar que a
ministra Damares se
considera mestre em
[...]
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Emigrar, protestar
ou manter-se �el

O Brasil é um caso
de laboratório para
examinarmos uma
questão. Nossa
economia cresceu
aceleradamente dos
anos 1950 até 1980,
quando a [...]

MARIO VITOR

RODRIGUES

O verdadeiro algoz
da direita

Em tempos de
manipulação das
massas, com o atual
governo apelando
para um discurso
que ameaça nossas
instituições
democráticas de
modo [...]

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

privatizações e os leilões do pré-sal. Serão bilhões de dólares a

serem injetados em nossa economia.

No entanto, o quadro seria muito melhor se a parte arti�cial do

nevoeiro, alimentada por declarações mal-educadas, falta de

respeito à hierarquia e escolhas desastradas para cargos públicos

relevantes, fosse dissipada por níveis razoáveis de cordialidade e

sensatez. Porém, a disputa política nos remete à tentativa de um

grupo que não possui maioria no Congresso, mas almeja colonizar

um governo que habita em um sistema semipresidencialista. Alguns

esquecem que a vitória de Bolsonaro resultou de um conjunto de

aspirações nem sempre homogêneas.

A maioria que elegeu o novo presidente deve ser recomposta. O

caminho é a negociação política para a construção de um consenso

que vá um pouco além do mínimo. Sem esses requisitos básicos em

favor das reformas, não iremos a lugar algum.

Um grupo minoritário almeja colonizar um governo que habita um

sistema político semipresidencialista. Se no lugar disso tentassem

construir consenso, tanto melhor. Felizmente, o Congresso se

mantém comprometido

 

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
[…]
24/05/19

Nós, os patos
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Ver mais

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 […]
24/05/19

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 […]
24/05/19

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�. […]
24/05/19

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 […]
24/05/19

Acelerador do Inglês | Patrocinado

Ex-padre a�rma: Não estude inglês antes de ver isto!
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Max Moringa | Patrocinado

O açúcar no sangue baixa velozmente comendo esta
plantinha
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Eduardo Bolsonaro usa prendedor de gravata em
forma de arma durante casamento
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, �lho do presidente Jair 
Bolsonaro, se casou neste domingo (26), no Rio. Durante a cerimôni…

Copyright © 2019 - Editora Três 
Todos os direitos reservados.

Nota de esclarecimento A Três Comércio de Publicaçõs Ltda. (EDITORA TRÊS) vem informar aos seus
consumidores que não realiza cobranças por telefone e que também não oferece cancelamento do
contrato de assinatura de revistas mediante o pagamento de qualquer valor. Tampouco autoriza terceiros a
fazê-lo. A Editora Três é vítima e não se responsabiliza por tais mensagens e cobranças, informando aos
seus clientes que todas as medidas cabíveis foram tomadas, inclusive criminais, para apuração das
responsabilidades.

https://portal.ciencia-saude.com/plantamilenar-ml2?utm_source=mor1004-2dk&utm_medium=editora3-isto
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editora3-isto&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://istoe.com.br/eduardo-bolsonaro-usa-prendedor-de-gravata-em-forma-de-arma-durante-casamento/

