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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
[...]
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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 dizia que, em seus tempos, não

se fazia jornal sem comunistas. Indagado sobre os comunistas em

sua equipe, o também jornalista Roberto Marinho teria dito:

“General, cuide dos seus comunistas que eu cuido dos meus.”

A participação de jornalistas ideologicamente comprometidos

com posições de esquerda sempre foi relevante. A ponto de,

algumas vezes produzirem mais militância do que jornalismo.

Nos anos 1980, a redação da Folha de S.Paulo parecia um comitê

do PT, com fotos de Che Guevara, bottons e boinas. Em 2014, de

acordo com Sérgio Dávila, editor executivo do periódico, um

censo interno realizado pelo Datafolha atestou que 55% dos

funcionários da redação se consideravam de esquerda e 23%, de

centro. Não sabemos se alguém entre eles se identi�cou à direita.
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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,

Hoje, o predomínio do pensamento de esquerda entre os

jornalistas está abalado, mas permanece, mesmo com as

decepções em relação ao PT e à Venezuela, entre outras

desilusões. Paradoxalmente, o predomínio vem sendo alimentado

por polêmicas criadas pelo momento político. Com isso, o

esquerdismo das redações está se transformando em campo de

resistência “democrática”, como durante o regime militar.

Em recente premiação do site Congresso em Foco, os dez

deputados selecionados por jornalistas como os melhores da

Câmara são ideologicamente de esquerda. Impressiona o fato de

alguns dos escolhidos possuírem relevância periférica e outros se

destacarem por uma atuação histriônica ou alegórica. Mas todos,

sem dúvida, são ideologicamente a�nados com as esquerdas.

Foram escolhidos por serem de esquerda? Parece que sim.

O que isso signi�ca para o leitor? Fundamentalmente, que o

jornalismo político demonstra, em grande parte, ter um lado. O

que termina nublando com tintas ideológicas o quadro da

realidade, já que muitos praticam o jornalismo de “resistência”.

Falta equilíbrio em nosso noticiário. Não apenas por questões

conjunturais, mas sobretudo, por razões históricas e culturais.

Falta equilíbrio ao nosso noticiário. Alguns pro�ssionais

produzem mais militância do que jornalismo

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 […]
26/09/19

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

Ver mais

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 […]
26/09/19

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 […]
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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 […]
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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 […]
26/09/19

Economizar Energia | Patrocinado

Método simples para reduzir conta de luz vira febre em
Florianópolis

O jeito mais fácil do mundo para amansar sua próstata de
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Alivi Pros | Patrocinadoe

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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