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É possível sermos nós 
mesmos no contexto 
social e profi ssional

Já parou para pensar 

nos motivos que levam 

pessoas a pautarem sua 

vida no que os outros 

poderão pensar? 

Afi nal, é possível sermos 
verdadeiros no contex-
to social e profi ssional? 

Podemos ser realmente au-
tênticos? Com essas questões 
em mente, convido todos a 
refl etir sobre a importância da 
autenticidade em nosso dia a 
dia. Autêntico quer dizer ser 
aquilo que coincide com você 
mesmo, ser o que é. 

Essa é a defi nição de acordo 
com a etimologia, mas o senso 
de urgência da vida moderna 
parece nos afastar dessa pos-
sibilidade aparentemente tão 
simples: sermos o que somos. 

Às vezes, fi co com a impres-
são de que é uma verdade 
coletiva pensar que se formos 
realmente quem somos, isso 
poderá gerar muitos confl itos. 
Será?

Aproveito a polêmica para 
lançar um desafi o: será que 
temos consciência do que 
estamos realmente fazendo? 

Grande parte da população 
deseja ser o que acha que 
deve ser e não simplesmente 
o que é de verdade. E você? 
Analisando situações cotidia-
nas, tracei a complexa relação 
entre sinceridade e intenção, 
visando identifi car se estamos 
sendo genuínos ou não.

Por exemplo, pense em um 
momento em que falou a ver-
dade para alguém ou para si. 
Você tinha boa intenção? Visa-
va crescimento? Se a resposta 
é sim, você estava coincidindo 
com seu verdadeiro eu e, 
consequentemente, viveu um 
momento de autenticidade. 

Agora avalie um caso em que 
disse a verdade, porém havia 
má intenção. Você fala a ver-

dade, mas o propósito é ruim. 
Quando a proposta é dar um 
choque de realidade, chamo 
isso de momento “maldade”, 
em que expressamos a ver-
dade buscando um resultado 
negativo para o outro.

Relembre então quando 
mentiu, mas fez isso com 
uma “boa intenção”. Você 
não queria magoar, ou achava 
que não tinha o direito de ser 
verdadeiro. Então ocorre o 
momento preguiça, porque ser 
transparente, muitas vezes, dá 
trabalho. Por último, conside-
re uma mentira com uma má 
intenção. Esta é a combinação 
que culmina no momento mal-
dade e eu prefi ro nos poupar 
de exemplos desse tipo.

Considerando tudo isso, 
minha hipótese é que ser le-
gítimo é um desafi o pessoal e 
uma escolha constante. Penso 
que podemos, sim, ser genuí-
nos, mas com mais facilidade 
quando nos sentimos segu-
ros. Portanto, fi ca o desafi o 
de (pelo menos tentarmos) 
exercitar a autenticidade em 
qualquer contexto, pois os 
maiores benefi ciados seremos 
nós mesmos.

A minha experiência tem 
mostrado que ser quem real-
mente somos é na verdade uma 
das formas mais poderosas de 
evitar confl itos. Afi nal, quando 
não preciso fi car fazendo esfor-
ço para ser quem eu não sou e 
muito menos para agradar al-
guém, me torno mais leve, mais 
verdadeiro, mais consistente e 
isso aumenta meu vínculo com 
as pessoas e melhora minhas 
relações interpessoais.

(*) - Especialista em gestão 
estratégica de confl itos e negociação, 

facilitação e treinamento para 
potencializar negócios através do 

desenvolvimento de pessoas. É sócia 
e palestrante da AlleaoLado, empresa 

focada em palestras, treinamentos e 
consultoria.
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Integrantes do Sindicato 
Nacional dos Aeroportuários 
(Sina) promoveram ontem 
(12) atos simultâneos em 19 
terminais aéreos no país contra 
o programa de desestatização 
do governo, que pretende 
transferir à iniciativa privada 14 
aeroportos administrados pela 
Infraero. Nesses locais, foram 
espalhadas faixas e cartazes e 
também está sendo distribuída 
uma carta aos passageiros e 
ao público em geral, expondo 
os motivos da insatisfação dos 
manifestantes.

Em São Paulo, o ato se 
concentrou no Aeroporto de 
Congonhas, um dos terminais 
incluídos nos quatro blocos 
de concessão anunciados pelo 
governo. “Nós queremos alertar 
a população sobre o erro que é 
conceder Congonhas ao setor 
privado, porque ele [o aero-
porto] é superavitário, o mais 
rentável da Infraero e banca 
mais de 60% das despesas ge-
radas nos terminais que operam 
com defi cit”, justifi cou Severino 
Macedo, diretor do Sina. 

E que, apesar de terem sido 

reduzidos voos depois da tra-
gédia com o Airbus A320 da 
TAM, em 2007, desde então “o 
número de passageiros só tem 
crescido neste terminal e aqui 
não temos crise”. Em defesa 
do ato, Severino argumentou 
que muitas vezes a população 
é induzida a achar que os servi-
dores públicos são preguiçosos, 
quando, na realidade, “somos 
celetistas de uma empresa 
pública que sustenta o funcio-
namento do terminal”. 

Congonhas é o segundo 
maior aeroporto do país, com 
movimento de 21 milhões de 
passageiros por ano. Além de 
Congonhas, que pela proposta 
do governo é efetuar o negócio 
no primeiro e único lote, estão 
previstas as concessões dos 
terminais do Nordeste (Maceió, 
Aracaju, João Pessoa, Campina 
Grande, Juazeiro do Norte e Re-
cife); de Mato Grosso (Cuiabá, 
Sinop, Ala Floresta, Barra do 
Garça e Rondonópolis) e dos 
aeroporto de Vitória e de Macaé 
(RJ). Só na área de transportes, 
o plano de desestatização deve 
render R$ 8,5 bilhões (aBr).

Em São Paulo, o ato se concentrou no Aeroporto de Congonhas, 

um dos terminais incluídos nos quatro blocos de concessão.

O presidente Temer disse 
ontem (12) que “facínoras rou-
bam do país a verdade” e que 
“bandidos constroem versões” 
em busca de imunidade ou 
perdão de crimes.  A nota da 
Secretaria de Comunicação da 
Presidência foi divulgada um 
dia após à conclusão de um 
inquérito da Polícia Federal 
(PF) que aponta indícios de 
que Temer  tinha o comando 
de uma organização criminosa 
formada por integrantes do 
PMDB da Câmara.

Logo depois de o comunicado 
ter sido divulgado, o mandatário 
participou de uma reunião no 
Planalto com empresários e 
líderes sindicais. Durante seu 
discurso, Temer não falou sobre 
a nota e nem mencionou o re-
sultado das investigações da PF. 
Segundo o relatório enviado ao 
STF, Temer usava de terceiros 
para executar tarefas e teria 
recebido pelo menos R$31,5 
milhões. O parecer poderá 
servir de base para a nova de-
núncia a ser apresentada pelo 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot.

O inquérito cita os ministros 
e auxiliares do presidente como 

Temer: ‘Bandidos constroem versões por ouvir dizer a lhes 

assegurar a impunidade ou alcançar um perdão’, diz a nota.

Carlos Marun é 
escolhido relator 
da CPI da JBS no 
Congresso Nacional

O deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS) foi escolhido ontem 
(12) para ser o relator da CPMI cria-
da para investigar irregularidades 
envolvendo o grupo JBS e a holding 
J&F em operações com o BNDES. 
A comissão também deve apurar 
as condições em que foi fi rmado o 
acordo de delação premiada entre 
os empresários da companhia e o 
Ministério Público Federal (MPF) 
no âmbito da Operação Lava Jato.

A delação resultou nas denún-
cias que envolveram o nome do 
presidente Temer em participação 
de esquema de pagamento de 
propina e troca de favores entre 
os empresários e o governo. Na 
semana passada, as investigações 
sofreram uma reviravolta após a 
divulgação de um áudio de quatro 
horas em que os executivos Joesley 
Batista e Ricardo Saud, da holding, 
acertam a omissão de informações 
aos investigadores. Os executivos 
foram presos preventivamente 
devido aos fatos.

Marun é um dos principais 
aliados do governo Temer e em 
sua campanha recebeu recursos 
de outros candidatos que foram 
fi nanciados pela JBS. O deputado 
nega que se sinta impedido para ser 
relator e que pautará o trabalho da 
comissão pela busca da verdade. 
“Eu me sentiria impedido se eu 
tivesse relação estreita com a JBS, 
coisa que eu não tenho. Então, me 
sinto completamente à vontade e 
tranquilo para o exercício dessa 
relatoria. Tenho uma relação 
estreita com o governo. Mas eu 
vou atuar em cima da verdade”, 
declarou Marun.

O deputado disse ainda que es-
pera que a CPI não se transforme 
em “espetacularização” e palanque 
eleitoral. “Eu desejo que essa CPI 
apresente à população brasileira 
as respostas que a sociedade quer 
saber. Por que A JBS teve tantas 
facilidades junto ao BNDES? Qual o 
resultado de tudo isso? Afi nal, deu 
prejuízo pro banco ou não deu? Se 
suas dívidas previdenciárias têm 
algum tipo de justifi cativa e, em ter-
ceiro lugar, as circunstâncias que 
envolvem este acordo de delação, 
que hoje está aí sofrendo todos os 
tipos de contestação”, disse.

O presidente da CPMI, senador 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO), jus-
tifi cou a escolha de Marun por ele 
ser do maior partido da Casa. “O 
PMDB é o protagonista da escolha 
por ser o maior partido na Câmara 
e é o nome indicado do partido e, 
como é costumeiramente aqui, 
que a proporcionalidade fi ca com 
a presidência ou relatoria, então 
eles indicaram o nome de Marun”, 
explicou Ataídes (ABr).

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de-
cidiu ontem (12) abrir inquérito para investigar 
o presidente Michel Temer e o ex-deputado 
federal Rodrigo Rocha Loures, além de mais 
dois empresários, pelos supostos crimes de 
corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. 
O pedido de abertura de investigação foi feito 
pelo procurador-geral da República, Rodrigo 

Janot, para apurar suspeitas de recebimento 
de vantagens indevidas dos envolvidos pelo 
suposto favorecimento da empresa Rodrimar 
S/A por meio da edição do Decreto dos Portos.

O pedido chegou ao Supremo em junho e foi 
remetido ao ministro Edson Fachin. Ao receber 
o processo, o ministro entendeu que o caso 
deveria ser redistribuído a outro integrante da 

Corte por não ter conexão com o inquérito que 
envolve Temer a partir das delações da JBS. 
Nesta semana, a presidente da Corte, ministra 
Cármen Lúcia, determinou uma nova distri-
buição e Barroso foi escolhido o novo relator.

Para Janot, a edição do decreto “contemplou, 
ao menos em parte, as demandas” de Rocha 
Loures em favor da Rodrimar (ABr).

Valter Campanato/ABr

B
et

o 
B

ar
at

a/
PR

O ex-procurador Marcello 
Miller disse ontem (12) que 
seu destino foi “previamente 
decidido” pelo procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot. O comentário de Miller 
está em uma petição enviada 
ao STF, na qual pede que Janot 
seja ouvido no processo que 
investiga se ele atuou como 
“agente duplo” em favor da 
JBS durante o período em 
que trabalhava no MPF. Miller 
pediu demissão em abril.

Segundo o ex-procurador, o 
depoimento de Janot poderá 
esclarecer que nunca houve 
pedido para favorecer a JBS. 
Na petição, o ex-procurador 
também colocou seus sigilos 
fi scal e bancário à disposição 
do ministro Edson Fachin, 
e voltou a afi rmar que não 
favoreceu a empresa e não 

O ex-procurador da República 

Marcelo Miller.
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O grupo também se posi-
cionou contra projetos 
que possam prejudicar 

o meio ambiente.
O encontro entregou mais 

de 1,5 milhão de assinaturas 
de cidadãos, recolhidas pela 
internet, contra a decisão do 
governo de liberar a Renca 
para a mineração e reivindi-
cando a proteção da Amazô-
nia e de seus povos. O grupo 
também leu uma carta na qual 
manifestam posicionamento 
contrário a propostas que 
possam signifi car ameaça ao 
meio ambiente. O documento 
foi entregue ao presidente do 
Senado.

“Esta comitiva representa 
uma parcela muito importante 
da população. Nesse sentido, 
nós somos milhares de pes-
soas, num encontro de amor 
suprapartidário, a favor dos 
parlamentares que defendem 
a Amazônia, que está no Brasil 
sob a nossa guarda”, explicou 
a atriz Christiane Torloni. No 
fi m de agosto, o governo publi-
cou um decreto extinguindo a 
Renca. A repercussão negati-
va do caso levou o governo a 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebe o grupo de artistas, representantes indígenas e 

entidades de proteção ao meio ambiente.
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Artistas pedem a Eunício Oliveira 
apoio para manutenção da Renca
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu ontem (12) artistas do grupo 342Amazonia, 
representantes indígenas e entidades de proteção ao meio ambiente, que pediram a revogação do 
decreto que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), localizada entre os estados 
do Amapá e do Pará

anunciar a edição de um novo 
decreto presidencial, consoli-
dando trechos de outras leis 
da área ambiental. 

No entanto, o novo texto 
também passou a ser alvo de 
críticas de especialistas e de 
contestações judiciais. Diante 
de críticas contra a decisão, o 
Ministério de Minas e Energia 
acabou publicando uma por-
taria para suspender por 120 
dias os efeitos do decreto para 
que, neste período, houvesse 

debate sobre o tema. A pro-
dutora cultural Paula Lavigne 
pediu, em nome do grupo, que 
o presidente do Senado pau-
tasse a urgência do projeto de 
decreto legislativo do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) que revoga os efeitos 
do decreto presidencial. “É 
a maneira mais segura para 
anular o decreto”, defendeu.

Após ouvir os artistas, Eu-
nício se prontifi cou a pautar 
a urgência em Plenário nesta 

semana. “Essa matéria será 
pautada. Eu acho que nós 
temos que resolver isso em 
30 dias aqui na Casa. Eu vou 
fazer, na reunião de líderes, 
ponderações com relação ao 
que eu ouvi para que a gente 
tome uma posição com clareza 
em relação a isso. Se depen-
desse só do meu voto, estava 
tudo resolvido”, disse Eunício, 
cuja posição foi elogiada pelos 
artistas e também por Randol-
fe (Ag.Senado).

Ex-procurador pede que 
Janot seja ouvido pelo STF

e precipitação, obviamen-
te, não levou em conta os 
esclarecimentos realizados 
pelo requerente durante seu 
depoimento, o que sugere, 
para dizer o mínimo, que o 
requerimento de decretação 
de cautelares já estava pronto 
anteriormente”, diz a petição.

Na segunda-feira (11), após 
a retirada do sigilo do pedido 
de prisão que foi rejeitado 
por Fachin, veio a público 
que Janot tem provas de que 
Marcello Miller atuou em 
favor do grupo JBS durante 
o período em que trabalhou 
no MPF. Janot indicou que 
e-mails de um escritório de 
advocacia que contratou o 
ex-procurador mostram que 
Miller auxiliou a empresa no 
acordo de leniência com o 
órgão (ABr).

participou da força tarefa das 
investigações que envolveram o 
grupo J&F, controlador da JBS.

Miller também criticou o 
pedido de prisão assinado por 
Rodrigo Janot, que foi rejeitado 
pelo ministro Fachin. “A hetero-
doxia no procedimento adotado 
pelo eminente procurador-
-geral da República foi, ao que 
parece, fruto de açodamento 

‘Facínoras roubam a verdade’, 
reage Temer sobre acusações

Moreira Franco e Eliseu Padi-
lha, os ex-presidentes da Câma-
ra, Eduardo Cunha e Henrique 
Eduardo Alves, e o ex-ministro 
Geddel Vieira Lima. De acordo 
com o comunicado, o “Estado 
Democrático de Direito” serve 
para preservar a integridade do 
cidadão e coibir “barbárie da 
punição sem provas”. Contudo, 
segundo o comunicado, o “Bra-
sil vem assistindo exatamente 
o contrário”.

“Facínoras roubam do país a 
verdade. Bandidos constroem 

versões por ouvir dizer a lhes 
assegurar a impunidade ou al-
cançar um perdão, mesmoque 
parcial, por seus inúmeros 
crimes. Reputações são des-
troçadas em conversas embe-
bidas em ações clandestinas”, 
ressalta a nota. O comunicado 
ainda critica a criminalização de 
ações que eram legais, como o 
fi nanciamento empresarial das 
campanhas políticas. “Muda-
-se o passado sob a força de 
falsos testemunhos”, diz a nota 
(ANSA).

Aeroportuários 
promoveram atos 

contra a privatização

STF abre inquérito para investigar Temer e Loures


