
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

PPa

TEL: 3106-4171 FAX: 3107-2570

OPINIÃO
O mundo à beira de 
uma crise de nervos
Imenso e complexo 

planeta? Ou tribo de 

primatas, dos chefes 

inerentes?

Donald Trump 

escancara nossas 

instituições precárias. 

Um único homem. Um 
único anelo. O povo dis-
corda, manifesta-se. A 

aranha de Nova York persiste. 
Até quando? A consciência hu-
mana foge dos extremos. Sua 
maturidade está mais do que 
escrutinada. Grupos radicais 
cometem suicídio político em 
sua radicalidade. Esquerda 
e direita podem sobreviver, 
sustenta Bobbio. A outros, 
foram-se no pó do século 
passado. As pontas extremas, 
porém, se partiram. Enquanto 
as primeiras resgatam pouco 
mais de 20% dos eleitorados 
mundiais, os extremismos não 
passam, em grau máximo, de 
10%. Ou partem ao inominável 
terrorismo.

O predador Trump não é 
exceção. Um homem degrado 
nos meandros escusos de suas 
supostas minas de ouro, hábil 
comunicador num mundo im-
pressionável por equilibristas 
de um humor de botequim, 
não foi o vencedor das eleições 
americanas. Perdeu-as por 
quase três milhões de votos 
populares, o que não é pouco. 
Hoje seria ridicularizado como 
um porco vermelho e azul. 

A resposta é simples. O ho-
mem alçou picos montanhosos 
em matéria de ciências, tec-
nologia, literatura, fi losofi a. 
Isso proporcionou conforto 
material e espiritual. Mas 
não para todos. Os excluídos 
desses bens são em número 
muito maior. Por consequên-
cia, dependentes e infl uenci-
áveis. Essa insustentabilidade 
é mantida por instituições 
anacrônicas, que balançam e 
permanecem.

Os Estados Unidos eram de 
segunda ordem na década de 
30. Porém, sua gente tinha um 
potencial admirável, que ainda 
hoje conserva. Quase que se 
foram nas guerras da indepen-
dência e da sucessão. Mas a 
coragem é seu forte, o que não 
se estende a seus governantes, 
com as exceções necessárias, 
como Lincoln e Obama. Um 
erro de visão jurídica impreg-
nou os costumes americanos: 
leis velhas são melhores. Não, 
o mundo é cambiante, as leis, 
em alguns países, podem ser, 

inclusive, tida como revogadas 
por anacronismo. 

Já o povo do grande país 
americano saudou as leis 
velhas como exemplo de se-
gurança jurídica que garantiu 
seu breve predomínio mundial. 
Esquecem-se que correram 
“por fora” e do Plano Marshall 
e da nova geopolítica mundial 
extraíram a grande vitória. Po-
derosíssima indústria de guer-
ra fez furtivamente a felicidade 
tipo “Seleções”, cujas fi guras 
coloridas de mundo edílico 
Trump viu quando criança e 
quer restabelecer.

A guerra da secessão, tendo 
como pano de fundo o escra-
vagismo do sul das grandes 
propriedades, deixou sequelas 
terríveis na forma de Estado 
americano. Tanto que são 
estados unidos, não uma sín-
tese política, sempre receosos 
de novas rupturas. Naquele 
momento de agruras e san-
gue recíproco, fez sentido o 
pacto político-eleitoral entre 
os Estados, a eleição indireta, 
determinada pelos delegados 
das respectivas unidades. Por 
um único voto, um Estado faz 
diferença no resultado eleito-
ral. Assim como um único e 
pretensioso homem quer fazer 
a diferença em nosso século.

No mundo contemporâneo 
o sistema é aterrador. O po-
der não é do povo, mas de 
alguns; a gloriosa democracia 
que Rui Barbosa exaltou na 
república velha brasileira não 
é democracia. Mandam os 
pesos outorgados, então dis-
cricionariamente, aos Estados. 
Assim unidos, não se sabe até 
quando. Nova York já assinala 
os primeiros movimentos de 
estremecimento dos pilares 
desse sistema anacrônico.

Bom “tapa na cara” do apren-
diz de feiticeiro deu o vizinho 
Canadá, ao abrir suas portas aos 
refugiados perseguidos. A Eu-
ropa sente o momento frágil do 
“grande timoneiro” do mundo, 
sob valores fundados no huma-
nismo irrespondível. O valente já 
dá sinais de recuar, como no caso 
dos “green card”, tal qual todos 
os verdadeiramente medrosos e 
falastrões o fazem. 

Isolado, Trump também verá 
que seu império romano não 
infl uencia mais que 20% do 
equilíbrio mundial, e que pode-
rá desabar aos ventos de uma 
prainha, como ocorreu com 
todos os impérios mundiais.

(*) - É advogado e membro da 
Academia Latino-Americana de 

Ciências Humanas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)
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O advogado do empresá-
rio Eike Batista, Fernando 
Martins, disse após a prisão 
do cliente,  que ainda não 
conversou com Eike e que 
a estratégia de defesa ainda 
não foi defi nida. “A gente não 
conseguiu traçar a linha de 
defesa. Vamos aguardar para 
conversar com o cliente e aí a 
gente posiciona melhor a linha 
de defesa. Estamos tomando 
as medidas jurídicas cabíveis 
no sentido de preservar sua 
integridade física. Este é nosso 
primeiro objetivo”, afi rmou.

Segundo Martins, o empre-
sário ainda não se posicionou 
sobre um possível acordo de 
delação premiada. “Ele deu en-
trevista de que passaria a limpo. 
Eu entendi daquela entrevista 
que é prestar os esclarecimentos 
necessários. Nós vamos agora 
defi nir a linha de defesa em 
conjunto”. O avião que trouxe o 

Advogado de Eike, Fernando Martins, ainda não tinha 

conversado com seu cliente para estudar a estratégia da defesa.

Estátua pelos 20 
anos de morte de 
Diana

Os príncipes William e Harry 
encomendaram uma estátua da 
princesa Diana para lembrar os 
20 anos da morte de sua mãe, 
informaram os dois herdeiros 
em nota. Segundo os membros 
da realeza, “chegou a hora 
de reconhecer o seu impacto 
positivo na Grã Bretanha e no 
mundo” com a construção de 
uma estátua que fi cara no pa-
lácio de Kensington, residência 
da família de William.

“Nossa mãe tocou a vida 
de muitas pessoas. Espera-
mos que essa estátua ajudem 
aqueles que visitam o palácio 
de Kensington a refl etir sobre 
sua vida e sobre seu legado”, 
escreveram os dois ressaltando 
que a rainha Elizabeth II apoia 
a ideia. Lady Di morreu em um 
acidente de trânsito em Paris, 
no dia 31 de agosto de 1997, 
quando William tinha 15 anos 
e Harry 12 (ANSA).

O polêmico presidente das 
Filipinas, Rodrigo Duterte, 
mandou suspender a “guerra 
contra as drogas” no país 
para aprofundar o combate 
à corrupção policial. Até o 
momento, estima-se que a 
ação militar determinada por 
Duterte tenha provocado a 
morte de mais de sete mil 
pessoas. Muitas dessas mortes 
são contestadas pela oposição 
ao governo e por grupos de 
defesa dos direitos humanos, 
dizendo que policiais estavam 
matando rivais políticos do 
presidente e pessoas que nada 
tinham a ver com as drogas.

Uma dessas mortes foi o 
motivo que levou Duterte a 
ordenar a pausa no programa. 
Em outubro, o empresário 
sul-coreano Jee Ick-joo e uma 
de suas assistentes foram 
sequestrados em sua casa em 
Manilla e levados para um pos-
to da polícia sob o pretexto de 
que eles tinham envolvimento 
com tráfi co. 

Lá, liberaram a mulher, mas 

Polêmico presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte.

O tema ganhou destaque 
recentemente após a 
polêmica decisão do 

presidente Donald Trump de 
suspender a entrada de cida-
dãos de sete países muçulma-
nos nos EUA por pelo menos 
90 dias. 

A famosa cadeia de cafe-
terias Starbucks afi rmou que 
empregará 10 mil refugiados 
em suas lojas em todo o 
mundo e dará preferência, 
nos EUA, a imigrantes que 
serviram às Forças Armadas 
do país. “Existem mais de 65 
milhões de cidadãos do mundo 
reconhecidos como refugiados 
pelas Nações Unidas e nós es-
tamos desenvolvendo planos 
de contratar 10 mil deles em 
75 países onde a Starbucks faz 
negócios”, afi rmou o CEO da 
companhia, Howard Schultz.

A gigante Google também 
se mostrou indignada com as 
restrições apresentadas pelo 
mandatário republicano e 
anunciou que criou um fundo 

Medidas recentes de Trump sobre imigração e refugiados vêm 

despertando forte polêmica e reações nos EUA.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se po-
sicionou favoravelmente à decisão da presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia, de homologar as 
delações de 77 executivos e ex-funcionários da 
empresa Odebrecht, nas quais eles detalham o 
esquema de corrupção na Petrobras investigado 
na Operação Lava Jato. Por meio de nota, o pre-
sidente da entidade, Claudio Lamachia, disse que 
Cármen Lúcia atendeu ao anseio da sociedade 
por justiça ao homologar as delações.

“A homologação é um ato de justiça não apenas 
à memória do ministro Teori Zavascki, mas de 
garantia à sociedade de que o julgamento da Lava 
Jato não será interrompido ou mesmo atrasado, 
benefi ciando corruptos e corruptores”, afi rmou 
Lamachia. A OAB já havia se manifestado pela não 

paralisação do procedimento em razão da morte 
do relator da matéria no STF, Teori Zavascki. 
Com a homologação das delações, os mais de 800 
depoimentos prestados se tornaram válidos juridi-
camente e podem ser utilizados como prova.

Na nota, o presidente da OAB defendeu a 
retirada do sigilo das delações. “É preciso que 
fi que bastante claro a toda sociedade o papel 
de cada um dos envolvidos, sejam da iniciativa 
privada ou dos setores públicos. Nessas horas, 
a luz do sol é o melhor detergente”, destacou. A 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
também se posicionou a respeito da determina-
ção de Cármen Lúcia. O presidente da entidade, 
Roberto Veloso, disse que a decisão permite que 
o processo não seja paralisado (ABr).

Único suspeito de 
ataque em Quebec
é franco-canadense

O único suspeito do atentado 
contra uma mesquita em Que-
bec, no Canadá, é um cidadão 
franco-canadense identifi cado 
como Alexandre Bissonnette.

Pouco antes, outro homem, 
supostamente um marroquino, 
havia sido detido, mas ele já foi 
liberado e não é considerado 
um suspeito, de acordo com o 
diário “Le Journal de Québec”. 
Bissonnette tem 27 anos, vive 
no bairro de Cap-Rouge e 
estuda ciências políticas na 
Universidade Laval, vizinha ao 
local do ataque. Ele já foi inter-
rogado e não tinha passagens 
pela polícia.

Ocorrido na noite do último 
domingo (29), o atentado teria 
sido cometido por dois homens 
e deixou pelo menos seis pes-
soas mortas, inclusive um imã. 
Ainda de acordo com o “Journal 
de Québec”, o balanço inclui 
dois argelinos, um marroquino, 
um tunisiano e dois cidadãos da 
África Subsaariana. A mesquita 
fi ca no Centro Cultural Islâmico 
de Quebec, no leste do Canadá, 
e já tinha sido alvo de amea-
ças no passado. Em junho de 
2016, uma cabeça de porco foi 
deixada na entrada do templo 
islâmico, com a frase “Bom ape-
tite” - muçulmanos não comem 
carne de porco.

O ataque aconteceu um dia 
depois de o primeiro-ministro 
canadense, Justin Trudeau, ter 
escrito no Twitter que seu país 
sempre estaria aberto a pesso-
as fugindo de perseguições e 
guerras. “Diversidade é a nossa 
força. Bem-vindos ao Canadá”, 
disse o premier. A declaração 
foi uma resposta à decisão do 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, de barrar a 
entrada de muçulmanos prove-
nientes de sete países: Iraque, 
Iêmen, Irã, Síria, Líbia, Somália 
e Sudão (ANSA).
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Google, Uber, Starbucks e Airbnb 
ajudarão imigrantes nos EUA

Grandes empresas dos Estados Unidos - como Starbucks, Google, Uber e Airbnb – decidiram adotar 
políticas de apoio a imigrantes

motoristas afetados por medi-
das de Trump relacionadas à 
imigração. O CEO da empresa, 
Travis Kalanick, disse que o 
Uber pressionará o governo 
dos EUA a devolver o direito 
de viajar de qualquer cidadão 
americano, independente da 
sua nacionalidade de origem. 
No entanto, muitos consideram 
hipócrita a decisão de Kalanick, 
já que ele se reunirá com Trump 
na próxima sexta (3) para tratar 
de negócios.

A plataforma de hospedagem 
Airbnb informou, através do 
seu CEO, Brian Chesky, que 
providenciará moradia gratuita 
para refugiados e para qualquer 
pessoa que não puder entrar 
nos EUA. “Nós temos 3 milhões 
de casas. Então nós defi niti-
vamente podemos encontrar 
um lugar para essas pessoas 
fi carem”, afi rmou Chesky, em 
nota ofi cial, ressaltando que 
impedir a entrada de pessoas 
como decidido por Trump “não 
está certo” (ANSA).

de US$ 4 milhões - dos quais 
US$ 2 milhões são oriundos 
de doações de funcionários da 
empresa -  estinado a quatro 
organizações que lidam com 
imigrantes: a American Civil 
Liberties Union, a Immigrant 
Legal Resource Center, o In-
ternational Rescue Comittee e 
o Acnur. Em um comunicado 

aos funcionários, o CEO da 
companhia, Sundar Pichai, 
afi rmou que altos executivos da 
Google também farão doações 
para o fundo dos funcionários  
atingidos pelo decreto do pre-
sidente norte-americano.

Já o Uber disse que criará 
um fundo de defesa legal de 
US$ 3 milhões para ajudar seus 

Filipinas suspende polêmica 
política contra drogas

espancaram Ick-joo até a morte. 
Os policiais ainda tentaram 
pedir um resgate à esposa do 
sul-coreano, fi ngindo que ele 
ainda estava vivo.

Duterte fez um pronuncia-
mento em que afi rmou que a 
Polícia do país é “corrupta até 
a raiz” e que fará uma “limpeza” 
na corporação antes de conti-
nuar com a ação anti-drogas. 
Aqueles que foram acusados 

de corrupção, serão envia-
dos ao sul das Filipinas para 
enfrentar grupos terroristas. 
Anunciou ainda que irá pror-
rogar o plano de combate aos 
trafi cantes até 2022, quando 
termina seu mandato. Essa é 
uma das promessas de campa-
nha de Duterte que, apesar de 
ter matado pessoas inocentes, 
é aprovada pela maioria dos 
fi lipinos (ANSA).

Eike Batista: estratégia de 
defesa ainda não está defi nida

empresário Eike Batista para o 
Rio de Janeiro pousou às 9h54 no 
Galeão. Em seguida, foi levado 
para o IML onde fez exame de 
corpo de delito. 

Eike, 60 anos, proprietário 
do grupo EBX, é suspeito de 
lavagem de dinheiro em um 
esquema de corrupção que 
também atinge o ex-governador 
do Rio Sérgio Cabral, que está 

preso. Eike e o executivo Flávio 
Godinho, seu braço direito no 
grupo EBX e vice-presidente 
do Flamengo, são acusados de 
terem pago US$ 16,5 milhões a 
Cabral em troca de benefícios 
em obras e negócios do grupo, 
usando uma conta fora do país. 
Os três também são suspeitos 
de terem obstruído as investi-
gações (ABr).

OAB: homologação de delações 
atende a anseio da sociedade


