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Xuxa e as vacinas

A apresentadora
Xuxa Meneghel
será a estrela da
campanha que o
Ministério da
Saúde, comandado
por Gilberto Occhi,
lançará em agosto
[...]
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Con ito sem m

O Brasil vive tempos de con itos generalizados. E, por serem

generalizados, temos que identi car quem está na briga. São

muitos os protagonistas. Tamanha heterogeneidade guarda

alguma relação com a Guerra da Síria, onde entram rebeldes,

governo, turcos, americanos, iraquianos, iranianos, israelenses,

sauditas, jordanianos, curdos, além dos remanescentes do

Estado Islâmico e da Al-Qaeda.

No Brasil, a Operação Lava Jato colocou o País em estado de

guerra. De um lado, estão setores relevantes do Judiciário, do

Ministério Público e da imprensa.

De outro, as empresas investigadas. Mas, em sendo um con ito

de muitos lados, há ainda o lado dos políticos. Talvez fosse

simples colocar apenas três lados na questão. Mas não podemos.

Isso porque cada setor relevante conta com subfacções que

atuam de forma independente. Assim, parte do Judiciário

combate o ativismo que vem da República de Curitiba, assim

como parte minoritária da imprensa reconhece e condena os

excessos do ativismo judicial.
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Dia D

Fernando
Frazão/Agência
Brasil Advogados
de
Sérgio Cabral têm
pela frente um
novo desa o. Em
dezembro passado,
o ministro Gilmar
[...]
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AMORIM

Proposta para
moralizar o Brasil

A aproximação das
eleições tem me
feito pensar sobre
as mudanças mais
necessárias para
construirmos um
País próspero e
justo. Concluí [...]

CELSO MASSON

As lições de
Malala no país da
ignorância

A paquistanesa
Malala Yousafzai
completou 21 anos
na quinta-feira 12.
Nos dias que
precederam seu
aniversário, a
pessoa mais jovem
[...]

MENTOR NETO

Por um juiz jurado

Importante
aproveitarmos essa
semana para
discutir um assunto
muito sério. A
pro ssão de Juiz.

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

Na política, apesar de os grandes partidos estarem envolvidos

nas investigações, as diferenças e as disputas entre eles impedem

um acordo que possa colocá-los no mesmo time para confrontar

o avanço da criminalização da política. Então é cada um por si. O

empresariado que naufragou nas investigações nunca buscou

uma atuação institucional para que suas empresas possam —

desde que pagando o devido — voltar à atividade. É um

empresariado ajoelhado ao sabor dos acontecimentos, sem

narrativa e sem poder de reação institucional.

Na burocracia, o sistema U (CGU, AGU e TCU) quer impor

sanções personalizadas e crescentes que ameaçam inviabilizar o

futuro das já enfraquecidas empresas. O sistema U se esquece

dos quase 300 mil empregos perdidos. CGU, AGU e TCU

deveriam trabalhar para que as empresas voltem logo a gerar

divisas e empregos.

Assim, ao olharmos o panorama da guerra institucional instalada

no País, vemos o predomínio das agendas de interesses

especí cos — ideológicos, corporativistas e/ou nanceiros.

E a ausência de uma visão sistêmica. Enquanto isso, a política

continua sendo criminalizada. Com e sem razão, as empresas

investigadas permanecem sem condições de retornar à

normalidade. Os políticos se mantêm reféns da judicialização. E o

Judiciário segue fragilizado por seu conceito de ativismo.

Em prevalecendo tais condições, a guerra não deve acabar tão

cedo.

CGU, AGU e TCU deveriam trabalhar para que as empresas

voltem logo a gerar divisas e empregos

A santíssima trindade da democracia
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Assim mesmo, em
maiúscula, por uma
[...]

O ex-governador e ex-ministro Cristovam Buarque, em palestra
recente, a�rmou que são três os pilares da sociedade democrática:
família, escola e mídia. Essas seriam, para ele, a Santíssima Trindade
da democracia. Avaliando a trindade de Buarque no Brasil,
concluímos que estamos muito mal. Os valores da família estão
sendo desconstruídos diariamente em favor do predomínio do […]
13/07/18

O problema é nosso
Basta alguns dias fora do Brasil para notar o tamanho dos nossos
problemas. Basicamente, bem menores do que parecem e fruto de
um imenso desamor pelo País. Em especial, por parte dos políticos e
das elites, responsáveis por nosso sucesso meia-boca, pela demora
em produzir resultados e por permitir que imensas corporações se
apoderarem do […]
13/07/18

Hoje e sempre
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 […]
13/07/18

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 […]
13/07/18

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 […]
13/07/18
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Você pode gostar

Meliuz

Renova31

Jovens descobriram uma forma de ganhar dinheiro na
Netshoes

Fonte da juventude descoberta na Coreia do Sul?

Gracyanne Barbosa posa com lingerie…

Gracyanne Barbosa vive causando nas redes sociais e ela voltou 
à rotina com mais uma foto polêmica compartilhada em seu …
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