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VILLA

A crise apenas
começou

É inegável que
vivemos o
momento mais
tenso dos últimos
cinquenta anos da
história do Brasil. A
aprovação do
processo de
impeachment de
[...]

Mais colunas

04.nov.16 - 18h00

Corporativismo ferido
No nal de outubro foi sancionada uma lei para cabeleireiros que

permite uma relação de trabalho diferenciada da arcaica CLT. Os

pro ssionais passarão a ser considerados empreendedores

individuais (MEIs) e não mais empregados com exigência de

carteira assinada. A lei cria a gura do pro ssional-parceiro e do

salão-parceiro, incluindo tanto o salão quanto o pro ssional no

regime tributário Simples Nacional. A iniciativa é um tiro no

corporativismo, que impede o desenvolvimento do

empreendedorismo no País. Ao aprovar a lei no Congresso, o

Brasil deu mostra de que pode caminhar para a modernização

das relações trabalhistas e permitir que o acordado entre

empregadores e empregados tenha mais valor do que uma

legislação do tempo do bumba.

O outro tiro no corporativismo nacional foi a decisão do STF de

exigir que o governo corte o ponto dos funcionários públicos

desde o primeiro dia de greve. A decisão, que, infelizmente,

recebeu votos contrários de alguns ministros da Corte, valoriza a

cidadania, que, no m das contas, é a mais prejudicada por greves

intermináveis à custa do Erário. O STF foi altaneiro ao ir além dos

interesses corporativistas do funcionalismo e assegurar que as

greves podem ocorrer, mas que os funcionários devem pagar por
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MENTOR NETO

A lenda de Harry
P.ter e Robewarts

A cada quatro anos
a entrada do
Palácio do Planalto
se transforma, por
algumas horas, num
portal para outra
dimensão. Um
portal que [...]

BOLÍVAR

LAMOUNIER

Bizarrices do novo
presidente
americano

Os partidários do
candidato vitorioso
reagiram exaltados
às previsões
negativas sobre o
governo de Donald
Trump,
argumentando que
ele [...]

RICARDO

BOECHAT

Pegou a
contramão

Depois de ter
anunciado
publicamente em
pronunciamento à
imprensa de que só
nomearia para
diretores de
agências “pessoas
com alta [...]

AMAURI SEGALLA

Devemos tolerar o
intolerável?

As ideias ordinárias
do americano

suas decisões. Obviamente, as centrais sindicais reclamaram,

pois perdem massa de manobra para pressionar governos que

cam entre a cruz e a caldeirinha. A correta decisão do STF

protege sobretudo o cidadão, que paga a conta e é sempre o

maior prejudicado.

Por m, novamente o STF deu prova de maturidade ao rejeitar

tese tão cara a setores corporativistas do Judiciário: a aceitação

de provas ilícitas em processos judiciais. Para a Suprema Corte,

como é óbvio para qualquer estudante de direito constitucional,

as provas colhidas de forma ilícita – mesmo em boa-fé – não

devem ser aceitas em processos judiciais. Pode parecer besteira,

mas não é. A inadmissibilidade processual das provas ilícitas é

essencial para o Estado de Direito e a Democracia.

Os eventos da semana passada são um duro golpe no

corporativismo, que submete a cidadania a interesses especí cos

e ao ativismo exacerbado de muitos. Tal qual a corrupção, o

corporativismo é uma praga que nos a ige e que se bene cia da

opacidade do Estado. Lentamente, começamos a ganhar algumas

batalhas na guerra contra ambos.

A decisão do STF de exigir que o governo corte o ponto dos

funcionários 

públicos desde o primeiro dia de greve valoriza a cidadania,

que, no m das 

contas, é a mais prejudicada por greves intermináveis à custa

do Erário

O con⁄ito central
Max Weber, quando tratou da questão da ética, apontou a
existência de, pelo menos, duas éticas: a dos princípios e a da
responsabilidade. A primeira trata de seguir, basicamente, o que
está prescrito. Sem questionamentos. Desde leis até valores morais.
A ética da responsabilidade é aquela em que os ›ns justi›cam os
meios. A partir […]
18.11.16

Lava-jato, política e participação
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Donald Trump são
intoleráveis. A
retórica fascista da
francesa Marine Le
Pen é intolerável. A
[...]

Ver mais

Em sistemas em que alguns são muito mais poderosos que outros,
estabelece-se uma situação despótica e de prevalência de
interesses especí›cos sobre o bem comum. Com a
redemocratização do País, ampliou-se o número de atores no jogo
do poder. De lá para cá, cada vez mais a sociedade se envolve na
defesa de seus interesses […]
21.10.16

O Brasil tem pressa
Examinando todos os índices disponíveis e a “sensação térmica” que
emana da economia, pode-se dizer que o pior já passou. A
con›ança de consumidores e de empresários aumenta. O
desemprego parece que vai parar de aumentar. A in⁄ação está
desacelerando e os juros devem começar a cair. A Operação Lava-
Jato continua a todo vapor. E […]
07.10.16

Sociedade, política e reformas
Desde 2013, o Brasil vive um processo de mudança na forma como
a sociedade participa do debate político. As manifestações de 2013
mostraram um potencial represado de insatisfação que
ultrapassava a agenda do aumento das passagens de ônibus. Os
estratos mais informados queriam mais e melhor das autoridades.
No processo de impeachment da ex-presidente Dilma […]
23.09.16

Agonia do capitalismo tabajara
Ao lado de empreendedores sérios e sofredores com a falta de
crédito, carga e complexidade tributárias excessivas e burocracia
angustiante, existem alguns privilegiados que sempre se deram bem
com o acesso preferencial e obscuro aos mecanismos de poder.
Agora, a Operação Green›eld desvenda um pouco mais da
promiscuidade dessas relações. O destaque da vez são […]
09.09.16
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GPS para Lula
ir a pé à cadeia

Educação é a
solução

A Bactéria
ataca o Brasil

O povo sabe
votar?
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