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Lei seca

Na Olimpíada que
terminou neste
domingo, com saldo
amplamente
positivo para os
esportes e para o
Rio de Janeiro, a
quantidade de [...]

Mais colunas

12.ago.16 - 18h00

Capitalismo e Estado no
pós-Lava Jato
O governo e a Justiça ainda não se deram conta de

que as medidas de compliance e transparência

devem ser adotadas de lado a lado

Nada será como antes depois da Operação Lava Jato. Tanto por

revelar as ligações espúrias entre partidos, políticos,

fornecedores do governo e órgãos públicos, quanto por levar

para a prisão líderes de algumas das principais empresas do País.

O véu desvendado pela Lava Jato pôs à mostra o imenso cipoal

de negociatas que misturam interesses políticos, empresariais e

pessoais, tendo os cofres públicos como os maiores

patrocinadores da orgia.

Até agora, apenas os empresários estão pagando a conta, com

longas prisões, acordos de delação premiada e tentativas de

acordo de leniência para suas empresas. Os políticos estão na

linha de tiro do Supremo Tribunal Federal. Dizem que o Judiciário

também. Mas esses ainda são capítulos a serem escritos.

Merecem destaque as transformações geradas pelo impacto da

investigação. Por impor severas derrotas ao modelo capitalista

vigente e estimulando, por consequência, imensas

transformações na forma de se fazer negócios no Brasil.

Pesquisa recente da AmCham de São Paulo indicou que a

preocupação das empresas com compliance aumentou

exponencialmente. Cento e oitenta gestores de empresas foram
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CILENE PEREIRA

Briga por remédio
contra esclerose
múltipla

Pacientes que
recebem agora o
diagnóstico de
esclerose múltipla
não receberão mais
pelo SUS o Avonex,
remédio usado
contra a doença
que [...]

MENTOR NETO

Última palavra

Pelo Galvão
narrando o
impeachment:
Perdeeu.
Ganhooou!

FÁBIO PORCHAT

Um beijo do gordo

O Jô atingiu um
patamar único para
quem faz humor.
Um comediante
que passa
credibilidade é
coisa rara

CARLOS JOSÉ

MARQUES

A carta inútil e os
argumentos fora
de tom

Dilma desperdiça o
seu vernáculo
embolado e
incompreensível
numa carta onde
tenta construir uma

ouvidos e a imensa maioria a rmou que os programas de

compliance foram reforçados a partir da promulgação da Lei

Anticorrupção e das revelações da Lava Jato.

Lamentavelmente, o governo e a Justiça ainda não se deram

conta de que as medidas de compliance e transparência devem

ser adotadas de lado a lado.

A Lava Jato está transformando o capitalismo tupiniquim. Porém

outras transformações também devem emergir como

desdobramento das investigações no âmbito da administração

pública, no Legislativo e na própria Justiça.

Com o governo mais transparente, acessível e verdadeiramente

democrático em suas relações com o setor privado, a corrupção

seria muito menor. Com a Justiça mais e ciente na prestação do

serviço jurisdicional e a burocracia de todos os Poderes menos

corporativista, tudo será muito melhor. São desdobramentos que

devem ser perseguidos pela cidadania.
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Faixa anti-
ronco lançada
nos EUA vira
febre no Brasil!
(Faixa Anti-Ronco)

Os planos de
previdência são
os produtos
que dão mais
lucros para os
bancos.
Cuidado
(Empiricus.com.br)

Homem Ensina
Falar Inglês em
4 Meses e é
Odiado Pelas
Escolas de
Inglês
(Inglês do Jerry)

A 'Dama do
Mercado' fecha
delação com a
Lava Jato e
deixa a cadeia -
ISTOÉ
Independente

Leis inúteis -
ISTOÉ
Independente

Agenda de Léo
Pinheiro pós-
Lava Jato inclui
Lula, Carvalho
e assessor de
Dilma - ISTOÉ
Independente

Spray da
Ejaculação
Precoce no
Brasil?
(Andrologia)

Meus seios são
algo sexual.
Não quero
meu ›lho
mamando
neles - ISTOÉ
Independente
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narrativa de saída
que a transforme
em [...]
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