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OPINIÃO

As leis no lixo
Montesquieu, em seus 

pensamentos, ensinava: 

“Quando vou a um 

país, não examino se 

há boas leis, mas se são 

executadas as que há, 

pois existem boas leis 

por toda a parte”

E Sólon, o fi lósofo grego, 
ao ser perguntado se ou-
torgara aos atenienses 

as melhores, saiu-se com esta 
resposta: “dei-lhes as melhores 
leis que eles podiam aguentar”. 

Uma quebra da ordem ronda 
os espaços nacionais, puxando 
a instabilidade social, sob uma 
teia de difamação, calúnia, 
troca de ofensas. Nosso acer-
vo normativo parece não ser 
suportado por importantes 
segmentos da sociedade.

Fatos recentes escancaram 
as observações acima. Uma 
greve de policiais no Rio Gran-
de do Norte foi considerada 
ilegal pela Justiça, com a deter-
minação de “imediato” retorno 
ao trabalho das categorias nela 
envolvidas. 

Um desembargador chegou 
a ordenar que os comandantes 
das forças policiais prendes-
sem os responsáveis “por 
incitar, defender ou provocar a 
paralisação”. A decisão deveria 
ser cumprida de imediato sob 
pena de uma multa diária de 
R$ 100 mil.

Nessa última quinta-feira, o 
sindicato dos metroviários de 
São Paulo defl agrou uma greve 
geral, tendo como motivo um 
protesto contra a privatização. 
Um desembargador do TRT 
decidiu que 80% da frota de-
veriam circular nos horários 
de pico e, em caso de descum-
primento, estabeleceu multa 
diária de R$ 100 mil.  

A planilha de multas de-
terminadas pela Justiça tem 
se avolumado. Em 2014, os 
metroviários fizeram uma 
paralisação de 5 dias. A Pro-
motoria de São Paulo pediu 
na época a aplicação de uma 
multa equivalente a 3,33% do 
salário mínimo dos grevistas.  
Houve, ainda, o pedido de 
bloqueio das contas bancárias 
do Sindicato dos Metroviários. 
Os pedidos não foram atendi-
dos. Mas outras decisões do 
Judiciário no sentido de punir 
“greves abusivas” não têm sido 
cumpridas. 

Os casos continuados de gre-
ves na administração pública 
e a ausência de cumprimento 
de decisões de juízes aca-
bam corroendo a imagem do 

próprio Judiciário, que tem 
colecionado decisões que vão 
direto para o lixo. A imagem de 
uma mulher de olhos venda-
dos, carregando em uma mão 
a balança e em outra a espada, 
traduz a aplicação da justiça 
para todos. A balança signifi ca 
o instrumento para “pesar” o 
direito de cada um e a espada 
é a ferramenta para defender 
o que é justo. 

O simbolismo expresso pela 
Deusa Têmis chama a atenção. 
Mas, quando se registram 
casos de desobediência civil – 
como esses que se multiplicam 
na onda crescente de greves 
de servidores públicos – a 
impressão é de que a deusa, 
além de cega, parece surda.

A par do descumprimento 
de decisões judiciais, emerge 
a impressão de que tem faltado 
aos integrantes do Poder Judi-
ciário humildade, ou algumas 
virtudes que Bacon descreve 
em seus ensaios: “os juízes de-
vem ser mais instruídos do que 
sutis, mais reverendos do que 
aclamados, mais circunspectos 
do que audaciosos. Acima de 
todas as coisas, a integridade 
é a virtude que na função os 
caracteriza”.

Nesse ciclo de elevado 
protagonismo dos juízes, vale 
lembrar a velha sentença de 
que devem se resguardar de in-
ferências desmedidas, falando 
apenas nos autos, evitando as 
luzes fosforescente da mídia e 
a ânsia por visibilidade. Outra 
abordagem que se faz sobre o 
Judiciário é a de que interfere 
nas funções de outros poderes, 
seja por meio de produção 
de normas seja por meio do 
confronto às prerrogativas do 
Poder Executivo. 

É compreensível que, em 
tempos de intenso litígio, en-
volvendo fi guras centrais da 
política e dos negócios, haja 
acentuada demanda sobre o 
Judiciário, com sobrecarga 
de processos nas instâncias 
judiciais. Os casos sob a égide 
judicial, por sua vez, disparam 
ampla cobertura dos meios de 
comunicação. Floresce, assim, 
o jardim de vaidades.

Por último, lembremos esta 
lição de Bacon: “juiz deve pre-
parar o caminho para uma justa 
sentença, como Deus costuma 
abrir seu caminho elevando os 
vales e abaixando montanhas”. 
Que a deusa Têmis faça bom 
uso da balança e da espada.
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Manifestantes protestaram contra Dilma, Lula e o PT.

O ex-presidente Lula será 
julgado em segunda instância 
amanhã (24), no chamado 
“caso triplex”. A audiência 
será no Tribunal Federal da 
4ª Região, em Porto Alegre, 
que deve ser tomada por di-
versos atos, contra e a favor 
do petista. A “Frente Brasil 
Popular” estima que 50 mil 
apoiadores de Lula se mani-
festarão na capital gaúcha, 
no Mercado Público de Porto 
Alegre, a partir das 17h do dia 
23. Já o “Movimento Brasil 
Livre” (MBL) e o “Vem Pra 
Rua” espalharam outdoors 
pela cidade pedindo “Lula 
na cadeia”.

Os movimentos contra 
o ex-presidente na cidade 
acontecerão um dia antes do 
julgamento, em 23 de janeiro, 
no Parque Moinhos de Vento, 
às 18h. Mas não é só o Brasil 
que terá manifestações. A 
“Frente Internacional de 
Brasileiros no Mundo contra 
o Golpe” divulgou uma lista 

Catar garante que 
sediará todos os 
jogos da Copa 2022

O secretário-geral do Comitê 
organizador da Copa do Mundo de 
2022, no Catar, Hassan Al-Thawadi, 
afi rmou que todas as partidas da 
competição serão realizadas no 
país árabe. Por conta da crise 
política que o Catar enfrenta, a 
mídia internacional especulou que 
algumas das 64 partidas seriam 
disputadas no Irã. No entanto, a 
organização do torneio encerrou 
com os rumores.

“O Catar é o único país anfi trião 
da Copa do Mundo de futebol de 
2022 e vai sediar todas as 64 parti-
das da competição nos oito estádios 
planejados”, afi rmou Al-Thawadi. 
O secretário-geral também negou 
que o Catar havia pedido ajuda aos 
outros países do Oriente Médio, 
já que supostamente o Catar não 
conseguiria cumprir a promessa 
de construir os mais de 100 mil 
quartos de hotéis para abrigar os 
turistas.

“O projeto está muito no horário 
e a FIFA está feliz com nosso pro-
gresso”, acrescentou Al-Thawadi. 
A Copa do Mundo de 2022 deverá 
ser a última edição da competição 
com 32 equipes, já que mudará seu 
formato e, a partir do Mundial de 
2026, contará com a participação 
de 48 nações (ANSA).

A pesquisa comprovou que o dano no DNA pode ser tão grave a 

ponto de a célula perder o controle e evoluir

para câncer de pulmão.

A pesquisa é referente a 
uma tese de doutora-
do da bióloga Nilmara 

de Oliveira Alves, da USP. A 
equipe coletou amostras de 
material particulado fi no em 
Porto Velho, uma das áreas 
mais afetadas pelas queimadas 
na região amazônica.

Para entender como ocorre a 
contaminação, os pesquisado-
res expuseram em laboratório 
linhagem de células pulmona-
res às partículas, compostas 
por material tóxico, em con-
centração semelhante com as 
encontradas nas queimadas 
da Amazônia, analisadas com 
técnicas bioquímicas avança-
das. Essas análises permitiram 
medir o grau de infl amação e de 
lesão no DNA. Foi comprovado 
que o dano no DNA pode ser 
tão grave a ponto de a célula 
perder o controle e começar 
a se reproduzir desordenada-
mente, evoluindo para câncer 
de pulmão.

Para a pesquisadora Sandra 
Hacon, da Escola Nacional de 
Saúde Pública, pela primeira 

Para Shakira, “trata-se de 

uma diferença de critério,

não de ocultação fi scal”.

A Agência Tributária Es-
panhola denunciou a cantora 
colombiana Shakira ao Minis-
tério Público pelo crime de 
sonegação fi scal, o qual teria 
sido praticado entre 2011 e 
2014. De acordo com o jor-
nal “La Vanguardia”, o órgão 
considera que, como ela mora 
em Barcelona, deveria prestar 
declarações de renda ao fi sco 
espanhol.

A cantora, porém, assegurou 
ao jornal que cumpriu com as 
obrigações fi scais e que está 
“disposta a enfrentar as con-
sequências econômicas das 
discrepâncias técnicas que tem 
com a inspeção da Agência”. 
Para ela, “trata-se de uma 
diferença de critério, não de 
ocultação fi scal.” 

Apesar do casamento com o 
jogador espanhol Gerard Piqué, 
em 2011, Shakira afi rma que 
não tinha moradia fi xa na Espa-
nha durante o período listado, 
pois estava em turnê mundial 
e, com isso, não cumpriu os 
183 dias mínimos de residência 

Maduro e o número dois do chavismo, Diosdado Cabello.

A União Europeia (UE) for-
malizou ontem (22) sanções 
contra sete altos cargos do 
governo de Nicolás Maduro 
pela “repressão” na Vene-
zuela, entre eles seu “número 
dois”, Diosdado Cabello; o 
presidente do Tribunal Su-
premo, Maikel Moreno, e o 
ministro de Interior e Justiça, 
Néstor Reverol. Completam 
a lista o chefe do serviço de 
inteligência, Gustavo Enrique 
González; a presidente do 
Conselho Nacional Eleitoral, 
Tibisay Lucena; o procurador-
-geral Tareq William Saab, e 
o ex-comandante da Guarda 
Nacional Bolivariana, Antonio 
José Benavides.

As sanções, estipuladas 
em nível de embaixadores da 
União Europeia (UE), foram 
respaldadas pelos minis-
tros de Relações Exteriores, 
reunidos em um Conselho 
em Bruxelas, e implicam o 
congelamento de ativos e a 
proibição de entrar em territó-
rio da comunidade europeia. 
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Fumaça das queimadas da 
Amazônia pode causar câncer
As partículas carregadas de toxinas, liberadas durante queimadas na Amazônia, se inaladas 
involuntariamente por longo período, podem causar estresse oxidativo das células e danos genéticos 
irreversíveis, resultando até mesmo em câncer de pulmão

respiratórias na população, 
exposta a fumaça das queima-
das. “Não faz sentido continuar 
esse processo de queimadas na 
Amazônia. A situação estava 
controlada, mas houve aumen-
to acentuado nos últimos três 
anos”. Nos meses de agosto, 
setembro e outubro os focos 
de incêndios dissipam uma 
nuvem de fumaça tóxica sobre a 
região amazônica. A população 
mais vulnerável é formada por 
crianças e idosos.

As crianças menores de cinco 
anos, prejudicadas pelo impacto 
das partículas com componentes 
cancerígenos da fumaça das 
queimadas, desenvolvem aler-
gias respiratórias, que compro-
metem o aprendizado escolar. 
Sandra disse ainda que a divulga-
ção do trabalho pode incentivar 
as autoridades a instituir na 
região um programa de melhoria 
da qualidade do ar e monitora-
mento dessas partículas fi nas 
provenientes das queimadas, 
decorrentes da ocupação desor-
denada para atender a interesses 
econômicos (ABr).

vez foi possível demonstrar 
que as partículas de queimadas 
da Amazônia, ao entrarem nos 
alvéolos pulmonares, causam 
danos genéticos nas células, 
podendo leva ao câncer de 
pulmão. Sandra e o pesqui-
sador Christovam Barcellos 
coordenaram o projeto Clima 
& Saúde da sub Rede de Mu-
danças Climáticas do INPE/

INCT Rede Clima. O estudo 
foi publicado na revista Nature 
Scientifi c Reports.

O projeto da Rede Clima 
envolve os efeitos das queima-
das com alterações climáticas. 
Sandra informou que algumas 
medidas podem ser adotadas 
pelas autoridades ambientais 
e de saúde, no sentido de evi-
tar o agravamento de doenças 

UE formaliza sanções contra 
membros do governo venezuelano

Essas medidas se somam às já 
impostas em novembro, um 
embargo de armas e um veto a 
material que possa ser utiliza-
do para a “repressão interna” 
na Venezuela. O ministro de 
Relações Exteriores espanhol, 
Alfonso Dastis, ressaltou que 
essa medida é ‘um incentivo 
para ajudar à negociação” e a 
decisão “pode ser reversível’. 

“Sempre concebemos as 
sanções como um incentivo 
para ajudar a negociação, por-

tanto é uma decisão que pode 
ser revertida ou suspensa, 
assim que se constate que 
há avanços na negociação”, 
disse o ministro espanhol 
em sua chegada ao conselho. 
A nova rodada de diálogo 
entre o governo e a oposição 
da Venezuela prevista para 
quinta-feira passada em Santo 
Domingo foi cancelada após as 
tensões surgidas nos últimos 
dias e agora se busca uma nova 
data (ABr/EFE).

Shakira é denunciada na 
Espanha por sonegação fi scal

no país para prestar contas ao 
fi sco. De acordo com fontes da 
investigação, o valor do caso 
chega a “dezenas de milhões 
de euros”. Segundo a “Forbes”, 
no começo da década, Shakira 
arrecadava 25 milhões de euros 
por ano com suas turnês mun-
diais (ANSA).

Atos contra e a favor de Lula são 
organizados no mundo todo

de diversos países que reali-
zarão atos a favor do antigo 
mandatário. Paris, na França, 
já recebeu um “flash mob” em 
apoio a Lula. A manifestação, 
ocorrida em 21 de janeiro, foi 
uma iniciativa do movimento 
“Eleição sem Lula é fraude”, 
que visa a defender sua candi-
datura a presidente do Brasil. 

Além disso, há protestos 

programados para o dia 23, 
na Union Square, em Nova 
York, nos EUA, às 19h (ho-
rário local); em Bruxelas, na 
Bélgica, em frente à Bolsa de 
Valores, às 18h; e em Lisboa, 
às 18h, na Praça de Camões. 
Outras cidades, como Munique 
e Berlim, na Alemanha, têm 
atos programados para o dia 
do julgamento de Lula (ANSA).

Itália teve um 
terremoto a cada 12 
minutos em 2017

Em 2017, a Itália registrou 44.459 
terremotos, um a cada 12 minutos, 
segundo dados divulgados ontem 
(22) pelo Instituto Nacional de 
Geofísica e Vulcanologia (INGV), 
órgão responsável pelas medições 
sísmicas no país. O número repre-
senta uma queda de 16% em relação 
aos 53 mil de 2016, ano do início da 
sequência de tremores no centro da 
península, ativa até hoje, mas foi 
quase o triplo dos 15 mil de 2015. 

Em 2017, cinco terremotos tive-
ram magnitude igual ou superior 
a 5.0 na escala Richter, enquanto 
outros 21 fi caram entre 4.0 e 4.9. A 
maioria esmagadora dos sismos teve 
menos de 3.0 de magnitude, ou seja, 
foi quase imperceptível. Além disso, 
cerca de 37 mil tremores (mais 80%) 
foram réplicas da sequência sísmica 
na Itália Central, iniciada em 24 de 
agosto de 2016, com o terremoto em 
Amatrice, que matou 299 pessoas.

“Os dados atuais nos dizem que a 
atividade sísmica nas regiões centrais 
está diminuindo, mas serão necessá-
rios alguns anos para voltar aos níveis 
pré-sequência”, explica Concetta 
Nostro, sismóloga do INGV. Outras 
zonas de atividade intensa em 2017 
foram a Emília-Romana, o nordeste 
da Sicília e o Golfo de Nápoles, prin-
cipalmente a ilha de Ischia (ANSA).


