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Seminário dos 20 anos da Revista Insight-Inteligência discutiu os desafios do Brasil

O comandante do Exército Brasileiro, General Eduardo Villas Bôas, afirmou que uma intervenção militar no país seria um
retrocesso, embora, ainda segundo o general, uma pesquisa de opinião aponte que 43% da população apoie a ideia.
“Interpreto também aí uma identificação da sociedade com os valores que as Forças Armadas expressam, manifestam e
representam”, completou.
A afirmação foi durante o Seminário Brasil: Imperativo Renascer, no Palácio da Justiça, no Rio de Janeiro, em celebração
aos 20 anos da Revista Insight-Inteligência, editada pela Insight Comunicação.
Aberto pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernandes de Souza, o seminário
se configurou como espaço para reflexão sobre os desafios do Brasil. Atores das cenas política, econômica e acadêmica
apresentaram alternativas para superação das crises econômica e social.
Paulo Rabello de Castro, presidente do BNDES, disse ser necessário realizar mudanças estruturais no país, que passam
pela Reforma da Previdência, pela queda nos juros e pela redução da carga tributária. Ao ressaltar os 65 anos do banco
de fomento, defendeu uma parceria entre as instituições estatais e a sociedade para alavancar o desenvolvimento do país.
O presidente da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Carlos Ivan Simonsen Leal, observou que muitos dos problemas
econômicos do país decorrem da ausência de planejamento estratégico no orçamento. Já o embaixador Jorio Dauster
assinalou a carência de representatividade dos partidos políticos brasileiros como um dos fatores que acirram a crise
política.
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Cientista político, Wanderley Guilherme dos Santos mostrou projeções de dados de crescimento social e atividade
econômica do Brasil para os próximos 20 anos. “Há uma revolução digital trazendo destruição de empregos. E
percebemos o despreparo de nossas elites para enfrentar esse cenário”, afirmou.
Por fim, o editor de Insight-Inteligência, Christian Lynch, buscou inspiração em Alberto Torres, um dos expoentes do
pensamento ruralista brasileiro. Ao citar as obras O problema nacional brasileiro e A organização nacional, ressaltou
fissuras no tecido social, que sinalizam, na opinião de Lynch, a demanda por reformas urgentes nas esferas política e
econômica do Brasil.

