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Eis a “nova”
política

Que o deputado
Luciano Bivar,
presidente nacional
do PSL, não é santo,
todos sabiam.
Bolsonaro também.
Tanto que, na
campanha do ano
[...]
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Filhos do Telegram

A questão da falta de privacidade no Brasil não parece preocupar

o cidadão. Nem as autoridades. Juízes já quebraram sigilo

telefônico sem conferir se o número era ou não o relacionado à

investigação. Gravações indevidas jamais foram punidas no País.

Agora mesmo a Polícia Federal arquiva o inquérito sobre grampo

na cela de Alberto Youssef sem nada concluir.

Porém, a omissão e o desrespeito das autoridades com a

privacidade do cidadão têm consequências. Nos contatos

telefônicos, a preferência generalizada por usar o aplicativo

WhatsApp, em detrimento das tradicionais linhas de celular,

revela a certeza de que a privacidade deixou de existir no Brasil.

As autoridades judiciais são as maiores responsáveis. Ninguém

sabe se está ou não sendo grampeado. E muito menos se o

grampo é legal, ilegal ou ilegalmente legalizado. A ironia dos

tempos é que o episódio denunciado pelo site The Intercept

Brasil mostra que os mecanismos de Justiça acabam sendo

vítimas de suas próprias incorreções. Crentes que estavam a

salvo da banalização da falta de privacidade no Brasil, se

esbaldaram no Telegram. Foram pirateados e agora estão com as
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JOSÉ MANUEL

DIOGO

Você entende a
inovação?

Só há três tipos de
inovação
corporativa e todos
eles têm nome de
avião: Enola Gay,
Concorde e
Embraer. Mas de
todos estes, só há
um [...]

MENTOR NETO

Sobre o cuspe à
distância

Precisamos falar
sobre um assunto
que tem sido
relegado a segundo
plano, dada a
constante presença
da Família Real
Bolsonaro nas [...]

MARCOS

STRECKER

Millôr e a
polarização

No atual ambiente
tóxico e polarizado
do Brasil, que
as�xia o debate
público e
criminaliza o
pensamento
independente, é
bom lembrar de [...]

MÁRIO SIMAS

FILHO

Piratas de plantão

É inacreditável que
o governo do
capitão Bolsonaro,

vísceras expostas, revelando que se posicionaram como

justiceiros políticos e não defensores da lei e do direito.

Em sanha persecutória, o mundo judicial banalizou o sigilo e

vazou sistematicamente informações que deveriam ser

guardadas a sete chaves. A perversa midiatização da atividade

investigativa trazia a público quase em tempo real o que deveria

primeiro passar por uma análise cuidadosa e sigilosa.

A paranoia do sigilo gerou o hábito de usar aplicativos. Todos

buscam ter a sensação de que estarão fora do alcance do

ativismo judicial e da falta de critério das autoridades para

quebrar sigilos e divulgar informações obtidas por escuta.

Na Europa e nos Estados Unidos, a questão da privacidade, ou da

falta dela, preocupa. Aqui, nem tanto, já que os vazamentos,

quando são a favor, acabam relativizados, e quando contra,

vilanizados. Procedimento típico de um País que navega nas

águas dos interesses e não nas dos princípios.

Autoridades do Judiciário devem restabelecer a seriedade do

tema privacidade. Seja punindo vazamentos de informações

sigilosas, assim como a quebra de sigilo indevida e, ainda, a

indevida guarda do que deve ser con�dencial. A decisão de

quebra de sigilo telefônico deveria ser submetida a um escrutínio

de esferas superiores para não ser banalizado. O vazamento de

informações sigilosas deveria ser seriamente investigado, em vez

de protegido pelo manto generoso do corporativismo. Enquanto

isso, todos nós, inclusive quem investiga devida ou

indevidamente, somos �lhos do Telegram e de seus sucedâneos.

O uso de aplicativos indica que deixamos de crer na privacidade

telefônica. Culpa do Judiciário

Primeiros erros
A culpa, na política, é presença constante. A política é uma atividade
de alto risco em que errar é a regra. Perdem-se eleições antes de
vencê-las. Teses são derrotadas até que, um dia, possam ser
aprovadas. Política é luta, e luta é confronto. No confronto existem
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por absoluta falta
de informação e
excessivo
autoritarismo de
botequim, tenha [...]

perdedores e ganhadores. Quem perde erra e, consequentemente,
existirão […]
13/09/19

Pensando em 2020
As possibilidades de crescimento em 2019 estão limitadas apesar
do sucesso esperado com a reforma previdenciária, a cessão
onerosa dos campos de petróleo e o prosseguimento do programa
de concessões e privatizações. Deveremos crescer pouco mais do
que 1,5% do PIB. Já é hora de pensar em 2020. De fato existem
condições positivas para um […]
13/09/19

A canhota irresistível
Lamentavelmente, o Brasil não possui uma direita necessária, disse
o cientista político Sergio Fausto. Acrescento que tampouco temos
uma esquerda adequada e verdadeiramente democrática. A
diferença é que o pensamento de esquerda predomina como
“software de fábrica” das faculdades de Ciências Sociais. Assim, ser
de direita é remar contra a maré. O jornalista Assis Chateaubriand
[…]
13/09/19

Guerra civil
Está em curso no Brasil uma silenciosa guerra civil entre a
burocracia corporativista e o ímpeto reformista do governo. A
despeito de o tema gerar ampla repercussão na sociedade, é
considerado de menor importância para nossa mídia, cuja atenção
há muito foi capturada por uma visão equivocada do que considera
a burocracia: a guardiã do […]
13/09/19

As pupilas de Trotsky
Caso existissem exames psicotécnicos para políticos, muitos seriam
reprovados. A quantidade de líderes alucinados é assustadora. São
fáceis de identi�car. Os piores são os que deliram na sobriedade.
São contidos. Transformam suas ideias tortas em considerações
respeitáveis. Eliminam dúvidas com aparente franqueza e
sinceridade. Mostram mansidão, todavia, atuam em profundidade.
Manipulam os eleitores, a mídia […]
13/09/19

https://istoe.com.br/piratas-de-plantao/
https://istoe.com.br/primeiros-erros/
https://istoe.com.br/pensando-em-2020/
https://istoe.com.br/pensando-em-2020/
https://istoe.com.br/a-canhota-irresistivel/
https://istoe.com.br/a-canhota-irresistivel/
https://istoe.com.br/guerra-civil/
https://istoe.com.br/guerra-civil/
https://istoe.com.br/as-pupilas-de-trotsky/
https://istoe.com.br/as-pupilas-de-trotsky/


Ver mais

Drone da Mininovas | Patrocinado

RenovaProst | Patrocinado

Drone incrível com preço acessível vira febre no Brasil

Próstata grande: Faça isto todos os dias para diminuir

ISTOÉ Gente

Juliana Paes posa de biquíni e boa forma impressiona
Protagonista da novela ‘A Dona do Pedaço’, Juliana Paes vive grande fase 
na carreira, não só no meio artístico, mas também na parte física. O …
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