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Buscar

BRASIL

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

25/out/19 - 09h30

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 parcelas de culpas.

Não no sentido jurídico, de culpa que se opõe a dolo. Na política,

a culpa é de quem erra, por ter tomado decisões que levaram a

determinado fato.

Cabe ao político saber lidar com o erro e a culpa. É parte

permanente do jogo. O bom político aprende com os erros e trata

a culpa de modo conveniente. A política tem na dissimulação um

de seus instrumentos mais poderosos.

Para não ser destruído pelos próprios erros, o político os esconde

e os renega. Não sendo possível, culpa os outros. Como diria

Homer Simpson: “A culpa é minha, coloco-a em quem eu quiser.”
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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 político quase nunca admite a culpa em público. O ex-

presidente Lula, por exemplo, jamais admitiu publicamente que o

maior erro de sua vida foi a trágica escolha de Dilma Rousseff

para sucedê-lo no Palácio do Planalto.

Paradoxalmente, quando Churchill
concluiu sua maior

vitória, impor a derrota aos nazistas,
acabou perdendo

as eleições parlamentares

Na intimidade, contudo, admite o erro. E há quem diga que ele

acha que acabou atrás das grades por conta dos erros de Dilma.

Lula, como outros políticos, repete um padrão típico de líderes

messiânicos: não assume culpas em público, traço comum em

�guras como Hitler, Stalin, Chávez, Castro e Mussolini, entre

outros. Eles sempre buscaram colocar a culpa de seus fracassos

nos outros.

Obviamente, o político de sucesso é o que erra menos.

Para muitos, o britânico Winston Churchill foi o maior estadista

de todos os tempos. No entanto,ele precisou montar uma

coleção extraordinária de erros até conseguir se tornar o maior

líder político do século XX.

Paradoxalmente, quando Churchill concluiu sua maior vitória,

impor a derrota aos nazistas, foi derrotado nas eleições

parlamentares.

Mas ele soube sobreviver aos próprios erros.

É o que Lula tenta fazer, de forma incansável, pensando na ex-

presidente Dilma e lembrando o cantor e compositor paulista

Kiko Zambianchi: “Se um dia eu pudesse ver/ Meu passado

inteiro/E �zesse parar de chover/Nos primeiros erros.”

Pensando em 2020
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por absoluta falta
de informação e
excessivo
autoritarismo de
botequim, tenha [...]

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 […]
25/10/19

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
[…]
25/10/19

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 […]
25/10/19

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 […]
25/10/19

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
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Ver mais

sinceridade. Mostram mansidão, todavia, atuam em profundidade.
Manipulam os eleitores, a mídia […]
25/10/19

Economizar Energia | Patrocinado

Curaprost | Patrocinado

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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