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Ideia xa

Firme na ideia xa
de manter a
candidatura de Lula
à Presidência,
mesmo sabendo
que ela não poderá
acontecer, a cúpula
petista deu [...]
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Aparelho bomba

Mais colunas
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Conspiração, a teoria

Imaginem um personagem que é obcecado por teorias da

conspiração e que, no nal das contas, se torna vítima de uma

delas. É o que acontece no lme Teoria da conspiração (1997).

Aqui no Brasil estamos vivendo uma situação igual. Rodrigo

Janot, então procurador-geral da República, recebeu a promessa

de que os irmãos Batista, da JBS, dariam a ele a cabeça do

presidente Michel Temer. Era o segundo ato de uma história

maluca. Correndo o risco de perderam os benefícios que tinha

obtido no âmbito da Operação Green eld, os irmãos Batista

foram docemente constrangidos a produzir uma bala de prata a

pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O

constrangimento incluía as instruções do que seria um bom

acordo de delação.

Pouco antes, o procurador Marcelo Miller seduziu e foi seduzido

por propostas de trabalho no setor privado. Capturado pelo

radar da JBS, fechou com um escritório que prestaria serviços à

empresa. Ainda como procurador, almoçou com seu cliente,

negociou honorários e reuniu-se com seus novos colegas de

trabalho. Tudo nas barbas de seu chefe, Rodrigo Janot. Para

ampliar a conspiração, áudios foram vazados acidentalmente.
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Marcelo
Camargo/Agência
Brasil Autorizada
pelo ministro
Edson Fachin, do
Supremo Tribunal
Federal, a
nova perícia a que a
Lava Jato [...]

SÉRGIO

PARDELLAS

Uma boa e uma má
notícia para
Bolsonaro

A maioria dos
analistas ainda
enxerga a atual
corrida eleitoral
com olhos vidrados
no retrovisor e a
partir de premissas
desbotadas [...]

MENTOR NETO

Criptopresidente

Tem aquela frase
manjada que diz
que “para ganhar
dinheiro, você tem
que estar no lugar
certo, na hora
certa”. Então… Só se
esquecem de [...]

MARCO ANTONIO

VILLA

Estatais à serviço
do Brasil

A greve dos
caminhoneiros
recolocou a
questão da
privatização da
Petrobras e — por
tabela — de todas

Eram diálogos altamente comprometedores que jogavam sobre o

processo um balde de lama. Quando se descobre o envolvimento

do procurador Miller com o acordo fechado com a PGR pelos

irmãos Batista, a PGR pede a prisão de Miller. Mas,

estranhamente e contra as evidências, o Supremo Tribunal

Federal (STF) não autoriza. Igualmente estranho, a PGR não

recorre.

No meio da confusão, outro procurador é preso por 76 dias e,

também estranhamente, não é interrogado. Por que não

quiseram ouvir o procurador Angelo Goulart? É o mesmo

procurador que foi, no meio do imbróglio, grampeado e advertido

para sair do caminho de Janot. A conspiração prossegue com

uma gravação não periciada e não autorizada de um presidente

da República sendo usada como prova para uma investigação. No

mínimo houve precipitação do ministro Edson Fachin, do STF.

Aliás, precipitação é o que mais existe nesse caso.

Imaginem também que decorreram menos de três meses desde a

ameaça de cancelamento dos benefícios obtidos pela JBS no

âmbito da Operação Green eld, no nal de fevereiro, a gravação

de Joesley Batista com o presidente no Palácio Jaburu, no início

de março, e a homologação do acordo de delação pelo ministro

Edson Fachin, em 10 de maio. Muito estranho, já que existem

algumas propostas de delação que se arrastam há anos. O que

justi caria que um acordo tão extravagante e abrangente

pudesse ser fechado em tempo recorde? Seria a tal da

conspiração ou apenas precipitação? O enredo montado para ser

a bala de prata que derrubaria o presidente Temer e, ao mesmo

tempo, livraria a cara dos irmãos Batista de todas as suas

tramoias virou uma imensa confusão.

Rodrigo Janot transformou-se em um inspetor Clouseau e de

investigador pode terminar sendo investigado. A nal, ninguém

está acima da lei. Nem mesmo a PGR e seus titulares.

Hoje e sempre
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as estatais. O tema
entrou na [...]

O grupo The Bamboos, na canção “Where does the time go?”, indaga
para onde vai o tempo. Não sei ao certo. Só sei que o hoje é o
sempre. O amanhã é o talvez. Já o ontem, passou e se acumulou,
como os resíduos que fertilizam as várzeas. O passado existe como
resíduo no presente, mas submetido […]
12/10/17

Em busca do vintage
Não existe renovação plena na política nacional. É utópico acreditar
que podemos, com nossos atuais instrumentos, renovar totalmente
a nossa política. Justo por isso devemos examinar o discurso e a
narrativa de cada candidato que se posiciona como novo, que se diz
agente da renovação nestas eleições. No quadro atual, só existe um
candidato à […]
12/10/17

Nossa estupidez
Para Mauro Paulino, diretor do instituto de pesquisa Datafolha, a
segurança pública será tema central das narrativas eleitorais esse
ano, ainda que a economia continue a ter importância e in�uência
no processo. Ele tem razão, porque a sensação de insegurança nas
cidades aumentou, apesar de, paradoxalmente, terem surgido boas
notícias aqui e ali. Em São […]
12/10/17

O lado bom dos desastres
Seria viável dizer que existe um lado bom nos infortúnios? Para
Nietzsche, sim. Segundo Alain de Botton, ele “viu nas di�culdades
um pré-requisito decisivo de satisfação e concluiu que as formas
açucaradas de consolação eram, em sua essência, mais cruéis do
que úteis”. Seria a velha máxima das academias de ginástica: “No
pain, no gain”? […]
12/10/17

Moedas, acaso e eleições
O tempo que a moeda leva para girar no ar antes de cair é o
momento de se tomar a decisão. A teoria, meio maluca, é de Gerd
Gigerenzer, psicólogo alemão especialista em tomadas de decisão.
Tradicionalmente, consultores recomendam o seguinte processo
para a tomada de decisões: listar os pros e os contras em colunas
opostas […]
12/10/17

https://istoe.com.br/estatais-a-servico-do-brasil/
https://istoe.com.br/hoje-e-sempre/
https://istoe.com.br/em-busca-do-vintage/
https://istoe.com.br/em-busca-do-vintage/
https://istoe.com.br/nossa-estupidez/
https://istoe.com.br/nossa-estupidez/
https://istoe.com.br/o-lado-bom-dos-desastres/
https://istoe.com.br/o-lado-bom-dos-desastres/
https://istoe.com.br/moedas-acaso-e-eleicoes/
https://istoe.com.br/moedas-acaso-e-eleicoes/


Ver mais

 Links patrocinados 

Você pode gostar

Meliuz

LiftSkin

Este é o jeito mais inteligente de comprar no Aliexpress

Melhor do que botox? Mãe com 57 anos aparenta 35, sem
cirurgia!

 

Livia Andrade posa de �o-dental e lev…

A apresentadora Livia Andrade bombou nas redes sociais nesse 
domingo (10). A beldade postou uma foto com biquíni �o-dent…
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