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CONFIDENCIAL

Eis a “nova”
política

Que o deputado
Luciano Bivar,
presidente nacional
do PSL, não é santo,
todos sabiam.
Bolsonaro também.
Tanto que, na
campanha do ano
[...]

Mais colunas
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Pensando em 2020

As possibilidades de crescimento em 2019 estão limitadas

apesar do sucesso esperado com a reforma previdenciária, a

cessão onerosa dos campos de petróleo e o prosseguimento do

programa de concessões e privatizações. Deveremos crescer

pouco mais do que 1,5% do PIB. Já é hora de pensar em 2020.

De fato existem condições positivas para um desempenho

melhor: juros baixos, in�ação sob controle, capacidade ociosa da

indústria, reservas cambiais expressivas e aumento de

investimentos em infraestrutura e no setor petrolífero e de

telecomunicações. O quadro será ainda melhor caso o Congresso

aprove uma boa Reforma da Previdência, como se espera.

Outros vetores impulsionam os prognósticos para o ano que

vem. O principal deles é o desejo de o Congresso Nacional

prosseguir aprovando matérias relevantes de uma agenda de

modernização econômica. Mesmo com con�itos políticos entre o

Poder Executivo e o Legislativo, existe uma convergência de

visões no que tange às reformas constitucionais e

infraconstitucionais Temos uma janela de oportunidades, por

conta da disputa eleitoral, até junho do ano que vem, para

avançar com essa agenda.
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JOSÉ MANUEL

DIOGO

Você entende a
inovação?

Só há três tipos de
inovação
corporativa e todos
eles têm nome de
avião: Enola Gay,
Concorde e
Embraer. Mas de
todos estes, só há
um [...]

MENTOR NETO

Sobre o cuspe à
distância

Precisamos falar
sobre um assunto
que tem sido
relegado a segundo
plano, dada a
constante presença
da Família Real
Bolsonaro nas [...]

MARCOS

STRECKER

Millôr e a
polarização

No atual ambiente
tóxico e polarizado
do Brasil, que
as�xia o debate
público e
criminaliza o
pensamento
independente, é
bom lembrar de [...]

MÁRIO SIMAS

FILHO

Piratas de plantão

É inacreditável que
o governo do
capitão Bolsonaro,

O governo Bolsonaro deve avançar em
agendas simpli�cadoras

e “desburocratizantes” para quem
deseja investir

Em 2020, ano de eleições municipais, no primeiro semestre,

obras serão entregues e, para tal, demandarão gastos e

empregos. No segundo semestre, as campanhas eleitorais podem

aquecer a cena econômica. São fatores que podem impulsionar

os negócios.

Portanto, poderá ser um ano de melhor desempenho em relação

ao que se encerra. Para tal, o governo deverá buscar alguns

caminhos. Avançar em agendas simpli�cadoras e

“desburocratizantes” para quem deseja investir. Prosseguir

estimulando a queda na taxa de juros e atuando de forma incisiva

para reduzir o spread bancário. Ter uma estratégia consistente

de captação de investimentos estrangeiros para o País. Buscar

reduzir, em um pacto com o Judiciário, o risco jurídico que

fragiliza as relações negociais no Brasil. Atuar decisivamente

para reduzir o risco regulatório disciplinando o funcionamento

das agências reguladoras. Estimular a competição no sistema

�nanceiro e na oferta de crédito.

O governo Bolsonaro, como nenhum outro, tem se mostrado

disposto a enfrentar o monstro burocrático que atormenta o

cidadão brasileiro. A grande imprensa, mesmo em pé de guerra

com a administração federal, aprova as reformas. E, como frisei,

existe uma vocação reformista do Congresso Nacional. Apesar

dos solavancos de sempre, o Brasil terá condições de viver um

ano economicamente melhor em 2020. Que assim seja.

Primeiros erros
A culpa, na política, é presença constante. A política é uma atividade
de alto risco em que errar é a regra. Perdem-se eleições antes de
vencê-las. Teses são derrotadas até que, um dia, possam ser
aprovadas. Política é luta, e luta é confronto. No confronto existem
perdedores e ganhadores. Quem perde erra e, consequentemente,
existirão […]
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por absoluta falta
de informação e
excessivo
autoritarismo de
botequim, tenha [...]

Ver mais
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A canhota irresistível
Lamentavelmente, o Brasil não possui uma direita necessária, disse
o cientista político Sergio Fausto. Acrescento que tampouco temos
uma esquerda adequada e verdadeiramente democrática. A
diferença é que o pensamento de esquerda predomina como
“software de fábrica” das faculdades de Ciências Sociais. Assim, ser
de direita é remar contra a maré. O jornalista Assis Chateaubriand
[…]
11/10/19

Filhos do Telegram
A questão da falta de privacidade no Brasil não parece preocupar o
cidadão. Nem as autoridades. Juízes já quebraram sigilo telefônico
sem conferir se o número era ou não o relacionado à investigação.
Gravações indevidas jamais foram punidas no País. Agora mesmo a
Polícia Federal arquiva o inquérito sobre grampo na cela de Alberto
Youssef […]
11/10/19

Guerra civil
Está em curso no Brasil uma silenciosa guerra civil entre a
burocracia corporativista e o ímpeto reformista do governo. A
despeito de o tema gerar ampla repercussão na sociedade, é
considerado de menor importância para nossa mídia, cuja atenção
há muito foi capturada por uma visão equivocada do que considera
a burocracia: a guardiã do […]
11/10/19

As pupilas de Trotsky
Caso existissem exames psicotécnicos para políticos, muitos seriam
reprovados. A quantidade de líderes alucinados é assustadora. São
fáceis de identi�car. Os piores são os que deliram na sobriedade.
São contidos. Transformam suas ideias tortas em considerações
respeitáveis. Eliminam dúvidas com aparente franqueza e
sinceridade. Mostram mansidão, todavia, atuam em profundidade.
Manipulam os eleitores, a mídia […]
11/10/19
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Método inovador para reduzir conta de luz vira febre em
Florianópolis

Próstata inchada e bexiga cheia? Homens em Florianópolis
estão fazendo isto 2x ao dia!

ISTOÉ Gente

Aos 61 anos, Sharon Stone posa de calcinha e a�rma:
"Gosto muito do meu corpo"
Sharon Stone completou 61 anos em fevereiro deste ano, e ela mostra 
que segue arrasando quando o assunto é “boa forma”. A atriz participou…
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