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Passageiros têm direito a indenização em
caso de atraso de voo ou extravio de bagagem
Apesar da queda no número de incidentes envolvendo atrasos e
extravios de bagagem, os transtornos ocasionados pelas companhias
aéreas persistem. Saiba quais são os seus direitos enquanto consumidor

V

iajar é uma experiência que faz parte da
rotina de muitos brasileiros. De acordo com uma
pesquisa do Ministério do Turismo, a maior parte da população que planeja uma viagem,
escolhe o avião como meio de
transporte. Para se ter noção,
o número de passageiros de
voos domésticos e internacionais, em 2016, passou da faixa
dos 109,6 milhões, conforme
dados do Anuário do Transporte Aéreo, elaborado pela
Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC).
Esse elevado número de
pessoas que viajam anualmente faz com que as companhias
aéreas e os aeroportos reforcem sua atenção no cuidado
com seus clientes e seus pertences. E para a felicidade e
tranquilidade de quem viaja,
o Brasil é o 4º país do mundo
em segurança operacional na
aviação, ficando atrás apenas
da Coreia do Sul, Cingapura e
Emirados Árabes Unidos: ou
seja, estamos na frente dos Estados Unidos ou qualquer outro país europeu. O dado é da
Organização Internacional da
Aviação Civil (OACI), conhecida pelo seu rigor e cuidado
com suas normas técnicas e

padrões operacionais, independente do país.
Atraso de embarque e direitos do consumidor
No entanto, nem tudo são
flores. Viajar de avião também
pode ser uma dor de cabeça
para quem precisa lidar com
o atraso dos voos. Em um levantamento feito pelo Núcleo
de Jornalismo de Dados do
GLOBO, observou-se que, entre 2011 e 2015, 20% da partida dos voos tiveram algum
tipo de atraso. Mas afinal,
como proceder nesses casos?
“O passageiro deve procurar a companhia aérea para
ser auxiliado durante o período de atraso, preterição de
embarque ou cancelamento
de voo”, comenta o advogado
Marcel Kesselring Ferreira da
Costa, especialista em Direito
do Consumidor e Sócio Fundador do Escritório Ribeiro,
Goulart, Iurk& Ferreira da
Costa Advogados. A ANAC
ainda delimita as obrigações
das companhias no caso de
atrasos:
• A partir de 1 hora: comunicação (internet e telefonemas);
• A partir de 2 horas: alimentação (voucher, lanche e

bebidas);
• A partir de 4 horas: acomodação ou hospedagem (se
for o caso) e transporte do
aeroporto ao local de acomodação. Se você estiver no local
de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o
transporte para sua residência
e desta para o aeroporto;
• Se o atraso for superior
a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo
atrasará esse tempo), ou houver cancelamento de voo ou
preterição de embarque, a empresa aérea deverá oferecer ao
passageiro, além da assistência
material, opções de reacomo-

dação ou reembolso.
Caso o consumidor se sinta
lesado por conta do não cumprimento das normas, ele pode
recorrer ao Juizado Especial
Cível ou à Justiça Comum, a
fim de uma indenização por
danos morais. “A justiça entende que os atrasos de voo,
preterição de embarque e cancelamento de voo somado ao
descaso da companhia aérea,
enseja reparação por danos
morais. Além disso, pode-se
exigir da companhia aérea a
restituição dos gastos gerados
pelo atraso, como alimentação, deslocamento e hospedagem, nos casos em que a com-

panhia não fornece o auxílio
devido”, comenta Marcel.
Para provar o caso, o passageiro deve tirar fotos dos
painéis com a informação do
atraso ou cancelamento dos
voos, além de exigir da companhia aérea um documento
de registro da ocorrência. “É
fundamental o bilhete original
e novo bilhete de reacomodação. Se houver perda de compromisso, fundamental que
junte ao processo uma prova
do compromisso perdido em
virtude do atraso, preterição
de embarque ou cancelamento
de voo”, explica o advogado.

Extravio de bagagens
Apesar da queda de 70,5%
no número de malas perdidas em viagens de avião nos
últimos dez anos, o problema
ainda causa dor de cabeça com
quem passa por isso. Mas, antes de tudo, precisamos entender que o extravio de bagagens
é a perda temporária ou definitiva dela, podendo ser temporário, caso não seja entregue
já no desembarque ou definitivo, se nunca for entregue.
“O passageiro deve procurar
um funcionário ou guichê da
companhia aérea para registrar o extravio da bagagem,
relatando as características da
bagagem extraviada e o endereço para entrega”, detalha o
especialista.
Caso o cliente se sinta lesado com o extravio ou com a
danificação da sua mala, também é possível recorrer ao Juizado Especial Cível ou à Justiça Comum, para requerer uma
indenização por danos morais
e materiais ao passageiro. Para
comprovar isso, é necessário
guardar o bilhete aéreo e as
fotos da bagagem se entregue
avariada. “Se o passageiro precisou adquirir bens durante o
período sem a bagagem, por
exemplo, roupas e materiais
de higiene pessoal, é importante guardar a nota fiscal ou
comprovante de compra para
pedido de restituição dos valores gastos (danos materiais)”,
completa.
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Caixa começa a cobrar juros menores
para financiamento imobiliário

C

omeçam a valer ontem (24), as novas
taxas de juros de financiamento imobiliário da
Caixa Econômica Federal.
No último dia 14, o banco informou que reduziu em
0,75 ponto percentual as taxas de juros do crédito para
compra de imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).
A redução vale para imóvel de até R$ 1,5 milhão. As
taxas mínimas do SFI passam
de 9,5% ao ano para 8,75% ao
ano. E a taxa máxima cai de
11% para 10,25% ao ano.
A Caixa também informou também que, a partir
de novembro, oferecerá um
novo serviço de avaliações
de imóveis, disponibilizando
laudo diretamente para pessoas físicas e jurídicas.
Segundo o banco, o Caixa
Avalia é uma plataforma que
vai permitir a venda de avaliações pelo site com contra-

tação 100% digital.
REDUÇÕES DE JUROS
Em abril, a Caixa reduziu
em até 1,25 ponto percentual
as taxas de juros do crédito
imobiliário para operações
com recursos do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
O limite de cota de financiamento do imóvel usado
subiu de 50% para 70%. A
Caixa também retomou o financiamento de operações de
interveniente quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos) com
cota de até 70%.
Em julho, o banco reduziu em média de 1 a 2 pontos
percentuais ao ano as taxas
do crédito imobiliário para
pessoa jurídica.
Em agosto, promoveu
uma redução de até 0,5 ponto
percentual das taxas de juros
do crédito imobiliário para
operações com recursos do
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SBPE.
O limite de cota de financiamento de imóveis usados
para pessoa física subiu de
70% para 80%.
A Caixa tem R$ 85 bilhões disponíveis para o crédito habitacional este ano.
No primeiro semestre, foram
contratados mais de R$ 40 bilhões.
O banco tem cerca de 70%
das operações para aquisição
da casa própria.
Operado com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), o SFH financia imóveis de até R$ 800
mil em todo o país, exceto
para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito
Federal, onde o teto corresponde a R$ 950 mil.
Os imóveis residenciais
acima dos limites do SFH são
enquadrados no SFI, que financia imóveis com recursos
de poupança.
Agência Brasil

Agência Brasil/ Arquivo Tomaz Silva

Caixa reduz juros de financiamento imobiliário
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ELEIÇÕES 2018:

Gestão de
resíduos está na pauta
dos candidatos?

a
m
assados oito anos
desde que estabelecis
da a Política Nacional de Resíduos Sólidos –
PNRS (Lei nº 12.305/2010),
não foram vistos os avanços
necessários para o cumpri.
mento de todas as normas,
especialmente quanto à
completa erradicação dos
lixões, prevista inicialmente para 2014, mas postergada para 2021 pelo Senado,
compreendendo o mandato
dos futuros governantes.
A ausência de um plano
com medidas e metas claa
ras a serem adotadas por
Estados e municípios torna
latente a preocupação com
o destino do nosso lixo. No
Brasil, 41% das 71 milhões
de toneladas de resíduos
coletadas são despejados irregularmente, como mostra
s
a Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(Abrelpe). E mais: cerca
de 1,6 mil municípios ainda os descartam em lixões,
havendo quase três mil depósitos que precisam ser
extintos.
A solução para este pro,
blema não cabe apenas ao

P
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município, mas também
aos Governos Estaduais,
que devem desempenhar
papel de liderança na execução da PNRS, e à esfera
federal. A Controladoria-Geral da União concluiu,
por meio de relatório publicado em janeiro deste ano,
que para o tema avançar,
precisa se tornar prioridade "no âmbito do Governo
Federal" e objeto de "maior
engajamento dos Estados e
municípios". Ou seja, é preciso que os presidenciáveis
também estejam atentos ao
cumprimento da integral
execução da Política, já que
o maior desafio da PNRS é
justamente sair do papel.
Após quase duas décadas de discussão, a PNRS
foi estabelecida, contendo
propostas na busca de soluções para um dos grandes e
antigos problemas ambientais enfrentados no país: o
destino do material gerado
pelo consumo humano. A
política traz como princípio a prevenção, onde a
redução na geração deveria
ser priorizada, porém os
gastos estão direcionados
à coleta e destinação. Isto

precisa ser debatido.
Foi então que, dentre
outras diretrizes, apontou
a necessidade de gestão
integrada no gerenciamento dos resíduos sólidos e a
erradicação dos lixões em
todos os municípios. Nota-se que grandes centros
urbanos já estão se adaptando melhor. O Estado
de São Paulo, por exemplo,
destaca-se por ser o distrito
com maior quantitativo de
rejeitos sendo corretamente
destinados a aterros sanitários: 77,2%, de acordo com
o último levantamento estadual da Abrelpe, em 2015.
Eu mesmo já estive à frente
de dezenas projetos de implantação ou ampliação de
aterros sanitários no Estado
que, de longe, é o que mais
gera demanda nesta área,
sendo a região Sudeste responsável por cerca de 60%
das demandas recebidas.
O problema dos lixões
para meio ambiente e a saúde pública
A imagem daquela montoeira de lixo é conhecida
por todos e seus problemas
também. Nestes locais, os
resíduos são depositados

a céu aberto, sem nenhum
controle ou tratamento. Sofre o meio ambiente e a população como um todo, uma
vez que sua decomposição
gera gases efeito estufa,
como o metano. Isso além
do chorume, que é extremamente contaminante e pode
atingir o lençol freático. Estudos mostram que também
há riscos significativos para
a saúde, associados aos poluentes orgânicos, metais
pesados e compostos orgânicos voláteis.
Porém, os chamados
aterros controlados também
não são indicados. Neles, há
uma cobertura de terra após

o despejo do material, mas
o solo não é impermeabilizado adequadamente e não
há sistema de tratamento
do chorume.
Os aterros sanitários,
por sua vez, são indicados
pela PNRS como os mais
adequados para o lixo urbano. Neles, os resíduos são
compactados e cobertos
por terra, há um sistema
de drenagem que captam
líquidos e gases resultantes
da decomposição dos resíduos orgânicos, o lençol

freático fica protegido contra o chorume e, ainda, o
gás metano é coletado para
armazenamento e queima, podendo até ser usado
como fonte de energia.
Neste cenário, dado o
início das campanhas políticas para se definir quem
será nosso próximo governante, precisamos analisar
quais têm propostas firmes
para solucionar esta questão, que envolve setores
como meio ambiente, saúde
e limpeza pública.

*Francisco de Oliveira é Engenheiro Civil e Mestre em Mecânica dos
Solos, Fundações e Geotecnia e diretor técnico da FRAL Consultoria.

Flores precisam de cuidados
especiais na Primavera

P

ara compor e manter
o jardim vivo e colorido com a chegada da
primavera é fundamental escolher as plantas ideais para
essas épocas, apostando em
espécies que se adaptem bem
às temperaturas mais altas
que chegam com a estação.
Além disso, cuidados especiais com a terra e o cultivo
das plantas podem garantir
uma primavera ainda mais
florida e exuberante.
Para quem planeja dar
um toque especial no ambiente familiar, o ideal é optar por flores que necessitem
de muita luz e pouca água.
“Se o objetivo é tornar o ambiente mais leve, relaxante e
bonito, a lavanda é uma boa
pedida. É uma planta que se
desenvolve melhor em solos
arenosos, requer muita luz
e água, pelo menos uma vez
por semana”, sugere Bruno
José Esperança, diretor geral da curitibana Esalflores,
maior floricultura do país.
“Uma flor perfeita para o
verão é o tagete. Além de necessitar de muito sol, pode
suportar altas temperaturas
sem precisar de água”, completa Esperança.
No entanto, ele lembra
que existem exceções. A orquídea, uma flor que chama
a atenção pela sua beleza,
é ideal para dar um toque
elegante ao lar, mas exige
cuidados diferenciados. “A
recomendação é colocá-la próxima de uma janela
orientada para sul, distante
das radiações de sol duran-

Especialista dá dicas para quem pretende
deixar a casa mais bonita e perfumada
nas estações mais quentes do ano

te os dias de calor, pois pode
prejudicar a planta”, orienta o
diretor geral da Esalflores.
Por outro lado, se a ideia é
colorir o ambiente, a açucena
tem uma variedade de cores e
podem chegar a ser tão diferentes entre si que três espécies distintas já garantem uma
bela decoração. No entanto,
o gerente geral da Esalflores
alerta que a terra deve estar
fresca e não deve receber sol
diretamente. “Outras boas
opções para o verão são o jacinto e a bromélia”, completa
o especialista.
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Como estimular o comportamento
empreendedor nas crianças dentro da escola?

A

mente
empreendedora é capaz de
superar
desafios,
identificar oportunidades
e gerar soluções. Para abrir
suas portas em Brasília a
Avidus School decidiu focar
no desenvolvimento de habilidades que preparem as
crianças para o futuro e contextos ainda desconhecidos.
A ideia da escola bilíngue
é desenvolver a mente empreendedora, e colocar os
alunos como protagonistas
do seu processo de aprendizagem. A escola inaugura
seu primeiro ano letivo em
2019, na quadra 909 da Asa
Norte.
Entre as aulas inovadoras, que estimulam o
aprendizado diverso dos
pequenos estão: inteligência emocional, gastronomia, pequenos consertos e
comunicação. As reservas
de vagas serão feitas a partir de outubro e os alunos
fundadores ganham benefí-

cios enquanto estiverem na
escola.
Para estimular a mente
preparada para empreender,
a Avidus mantém o foco na
criatividade dos alunos. Os
professores trabalham como
colaboradores da educação
em um ambiente em que os
alunos são protagonistas de
seu conhecimento. A ideia é
desenvolver competências
para a vida a partir de um
aprendizado por resolução
de problemas, para o hoje e
o amanhã. Para Tayana Oliveira, diretora pedagógica
da instituição, estes são alguns dos pontos essenciais
para despertar a capacidade
de empreender em novos
cenários.
E para que estimular a
mente empreendedora em
uma criança?
Vale lembrar que, ao começar a estimular a criatividade, o aluno desenvolve
capacidade de criar soluções em contextos diferen-

ARTIGO

QUANDO VOCÊ
NÃO ACREDITA QUE
PODE ACONTECER
COM O SEU FILHO
*Marina de Oliveira

Um mundo onde os carros voadores, compartilhados e automatizados são protagonistas da mobilidade poderia lembrar um filme de ficção científica, mas por incrível que pareça, esse cenário não
está tão distante de se tornar realidade. Uma série
de recursos que funcionam por meio de inteligência
artificial já estão sendo desenvolvidos pela indústria
automobilística no mundo e ganhando o mercado
aos poucos.
Esse futuro pode ser promissor, mas o presente
traz ainda uma grande preocupação: as próximas
gerações estarão aqui para acompanhar essa evolução tecnológica? Não é o que dizem as estatísticas.
Estamos perdendo os nossos jovens. Os acidentes
de trânsito são a principal causa de morte entre jovens de 10 a 19 anos em todo o mundo, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS). O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) diz
que 90% dos acidentes são relacionados ao comportamento do motorista. Ou seja, não adianta apenas
ter estrada nova e carro seguro.
O caminho para chegar a um mundo totalmente
tecnológico exigirá soluções que integrem a educação como instrumento de transformação no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente seu artigo 76, aponta que a educação para o
trânsito deve ocorrer desde a educação infantil até
o ensino superior. Sabemos que, infelizmente, isso
não acontece na prática.
Mas a educação se torna ineficiente se a criança
não convive com comportamentos seguros no trânsito em seu dia a dia. Ou seja, todo o esforço para o
trânsito seguro realizado por professores ou outros
profissionais na escola iria por água abaixo se os familiares vão buscar seus filhos nesta mesma escola
e param em fila dupla, falam ao celular enquanto
estão ao volante, dirigem acima da velocidade permitida, não colocam o cinto de segurança em seus
filhos, entre outras infrações.
Que possamos refletir e fazer a nossa parte sendo verdadeiramente os exemplos. Crianças devem
ser orientadas a agir com respeito e segurança no
trânsito, seja qual for a condição em que ela esteja
- pedestre, passageiro ou ciclista, e a base da aprendizagem do comportamento, tanto seguro quanto o
de risco, é o modelo das pessoas com as quais ela
convive.
*Marina de Oliveira é diretora de Comunicação e
Marketing do Grupo Tecnowise e do Instituto Mobih

Nova escola no DF aposta nos alunos como protagonistas
do seu próprio processo de aprendizagem. A escola bilíngue
Avidus funcionará na Asa Norte e conta com aulas inovadoras
tes. "Quando falamos em
mente empreendedora não é
sobre ter uma empresa, mas
sobre tomar as rédeas de sua
vida e saber que ele pode desenhar seu próprio futuro",
afirma Thiago Almeida, um
dos percursores do projeto.
Foi pensando na busca
desse preparo das crianças
para o futuro que a escola
optou por ensinar em um
espaço bilíngue. Assim, o
aluno aprende naturalmente a se comunicar em inglês
na fase de desenvolvimento

mais propícia para isso. Para
trabalhar com cada estudante de forma personalizada, a
escola criou o Avidus Personal Plan (APP), que funciona lado a lado com a família
de cada aluno.
Individualidade e educação
Para desenvolver da melhor forma a mente de cada
estudante, o APP, um plano
de desenvolvimento educacional personalizado começa a ser elaborado ainda na
entrevista da família com a

coordenação. Ao longo do
ano letivo ele é escrito de
forma mais detalhada e os
interesses e desejos de cada
família são apresentados.
"O objetivo é trabalhar em
uma parceria ativa com as
famílias, com métodos em
que o aluno aprende melhor, para que ele desenvolva
todo o seu potencial", afirma
a coordenadora pedagógica.
A Avidus também oferecerá palestras e capacitações para as famílias, como
o Family Coaching, com o

objetivo de fortalecer essa
parceria importante e instrumentalizar os pais a participarem ativamente do
desenvolvimento
pessoal
de seu filho. Os professores
passam por diversas capacitações, de forma constante
e ativa, entre elas a de inteligência emocional. A ideia
é criar o ambiente mais
favorável possível para o
crescimento de crianças autônomas e prontas para as
possibilidades do futuro.
Objetiva Comunicação

Aniversário e nova sede
da Sicredi União PR/SP

A

Sicredi União PR/
SP completa 33 anos
hoje (25), data em
que estamos comemorando
grandes conquistas. Nossa
cooperativa
praticamente
ressurgiu em 1998, e se tornou uma das maiores do
Brasil, atualmente com mais
de 187 mil associados e R$
2,8 bilhões de ativos. A nossa atuação tem sido sempre
pautada no propósito de ser
simples, relevante e coerente.
E a visão de futuro de nossos
conselheiros e colaboradores
transformaram as dificuldades em conquistas, nos colocando onde estamos.
A construção da nova
sede da instituição financeira
cooperativa veio a materializar tudo o que fizemos até
hoje, assim como o que esperamos do futuro. Essa construção vai representar o nos-

so foco tanto em crescimento
regional quanto na promoção da inclusão, da educação
financeira e da formação de
pessoas. O projeto da nova
sede, que foi compartilhado com nossos associados,
conselheiros e diretoria da
Sicredi União visa a construção sustentável com aprovei-

tamento da água da chuva,
geração da própria energia,
bicicletário com vestiário, salas para educação financeira
e startups, auditório multiuso, creche para os filhos dos
colaboradores, entre outros
espaços.
Com foco nas mudanças
do mercado, novas tecnolo-

gias e com os valores e princípios que nos trouxeram até
aqui, e sempre com respeito
às pessoas, não temos dúvida
de que nosso futuro será de
grandes conquistas.
Wellington Ferreira,
presidente da Sicredi
União PR/SP

Alunos apresentam resultados
do Programa A União Faz a Vida

C

onhecer o resultado
dos trabalhos desenvolvidos ao longo do
ano pelo Programa A União
Faz a Vida (PUFV), da Sicredi União PR/SP, nas regiões
noroeste e norte do Paraná,
centro e leste paulista. Este é
o objetivo dos eventos de culminância, em que crianças e
educadores das escolas e instituições participantes fazem
mostras culturais, apresentações musicais, teatrais e de
dança para expressar o progresso que obtiveram com as
atividades.
A programação lista mais
de 70 eventos, sendo que o
primeiro ocorreu no desfile de 7 de setembro em São
Jorge do Ivai, quando cerca
de 400 crianças se apresentaram. A partir do dia 25 de
setembro, será a vez de Nova
Esperança, onde serão realizados quatro eventos, reunindo alunos, pais, educadores, colaboradores da Sicredi
e comunidade. Na última semana de setembro, a iniciativa também ocorre em Terra
Boa e Jussara.
Até dezembro, colabora-

dores da Sicredi União percorrerão 34 municípios do
Paraná e de São Paulo para
prestigiar as escolas que
desenvolvem o programa.
Além da apresentação cultural, professores e alunos expõem os projetos realizados
ao longo do ano e os resultados obtidos com as atividades, que incentivam os alunos a ter mais interesse pelo
conhecimento, tornando-os
protagonistas do processo de
aprendizagem
Para o diretor executivo
da Sicredi União PR/SP, Rogério Machado, acompanhar
o encerramento dos projetos
é uma etapa importante. “É
gratificante ajudar a formar
pessoas melhores para a sociedade. Enquanto cooperativa, estamos exercendo um
dos nossos principais pilares,
que é o interesse pela comunidade em que estamos inseridos”, afirma.
PROGRAMA
A proposta do PUFV é
desenvolver cidadãos cooperativos por meio de valores
como o empreendedorismo

e a solidariedade. Para isso, a
metodologia do programa é
apresentada para prefeituras
municipais, secretarias de
educação, instituições e escolas, e, conforme interesse
dos mesmos, é feita a capacitação dos educadores para
a aplicação do método de
ensino-aprendizagem.
A partir daí, os alunos,
junto com o educador, definem o tema que será abordado durante o ano letivo,
envolvendo todo currículo
escolar. O trabalho é feito por
meio de expedição investigativa, pesquisa, relatos, rodas
de conversa, comunidade de
aprendizagem, aplicação do
currículo entre outros métodos de aprendizagem, quase

sempre com o envolvimento
da família e da comunidade,
que despertam o interesse
dos alunos por adquirir novos conhecimentos. Por fim
há o evento de culminância,
em que são apresentados os
projetos.
Com as novas adesões ao longo deste ano, o
PUFV alcança 34 municípios, com atendimentos
prestados a mais de 204 escolas, 27 mil crianças e adolescentes e 2.800 professores.
Em âmbito nacional, o Sistema Sicredi contempla mais
de 229 mil alunos, 21 mil
educadores, de 1,4 mil escolas e 292 municípios.
Textual Comunicação
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O Lucro da Petrobras e a greve dos caminhoneiros

L

ucro não é pecado. Pecado é o lucro a qualquer
preço. Uma empresa estatal, por exemplo,que não reduzir o preço de seu principal
produto, a ponto de provocar
uma paralização geral em nosso País, como a recente greve
dos caminhoneiros, é fruto
de uma insensibilidade de
uma péssima gestão pública.
Sabemos que a gestão corporativa tem o foco no negócio e visa lucro, mas o governo
tem, ou melhor, deveria ter
uma visão mais holística para
tomar decisões mais inteligentes. É sempre bom deixar claro
que a gestão privada é diferente da gestão pública, e muitos
setores por natureza são deficitários. Inúmeras ferrovias no
mundo têm custos maiores do
que suas receitas, porque precisam promover o desenvolvi-

mento regional.
Ainda não conhecemos o
prejuízo total desta paralização e seu impacto real na queda do PIB, mas com certeza foi
maior que o lucro declarado
de R$ 10 bilhões no primeiro
semestre.
Em síntese, enquanto não
se privatiza a Petrobras e o
mercado não é aberto à livre
concorrência, não deveríamos arcar com as penalidades
de uma péssima gestão? Não
podemos mais deixar o Brasil
inteiro refém de uma empresa
e seus interesses particulares.
E vale destacar que há sempre
muitas especulações sobre a
gestão da petrolífera. Haviam
acusações de analistas, como
a do falecido jornalista Paulo
Francis, de que a empresa teria sido usada historicamente
como uma espécie de usurpa-

dora de boa parte dos ganhos
do povo brasileiro para manter privilégios de alguns poucos beneficiados.
Segundo aquele comentarista, haveria superfaturamentos em profusão em muitas operações. O jornalista
acabou processado na justiça
norte-americana por suas colocações radicais. Mas de fato,
o que todos brasileiros acabaram vendo a seguir, depois de
décadas, foi que houve realmente uma gigantesca sangria
de recursos por seus dutos,
que acabaram finalmente devastando a companhia.
Hoje, ela está com uma
imagem mundial e nacional
muito chamuscada e desgastada por conta desses desvios
criminosos, que são verdadeiras fortunas até para xeiques
árabes. E a greve caminhonei-

ra só contribuiu.
Os brasileiros de esquerda
continuam defendendo o modelo getuliano estatal de 1953,
mas a esmagadora maioria do
empresariado nacional acredita que é preciso mudar esta
sociedade de economia mista
para o bem geral do País. Não
é mais possível deixá-la como
está.
Como empresa estatal na
sua fundação, a Petrobras
teve um papel importante e
estratégico ao longo dos anos.
No entanto, hoje o mundo
sofre mudanças radicais e a
matriz energética está sendo
trocada em muitos segmentos. Na área automotiva, por
exemplo, será uma questão de
algumas poucas décadas para
os veículos elétricos se firmarem como o de uso padrão.
Talvez, no futuro, surjam

também novas pesquisas
para substituição dos polímeros, que é um dos subprodutos do petróleo mais usuais,
por opções mais sustentáveis.
O chamado ‘plástico verde’,
que nada mais é do que o
polietileno extraído a partir
do álcool etílico (etanol) da
cana-de-açúcar, é uma fonte
renovável de grande potencial e para viabilizá-la será
preciso mais pesquisas, visando a redução dos custos,
que hoje ainda não alcançou
o patamar indicado economicamente.
É preciso também pensar
em outras alternativas para
desconcentrar o transporte
rodoviário brasileiro, grande
consumidor de diesel e óleos
lubrificantes, originários do
petróleo. O uso do caminhão continua sendo uma

das modalidades mais caras e
os Estados Unidos é um bom
exemplo de como é possível
diversificar a logística. A rede
ferroviária norte americana
tem mais de 230 mil km de
extensão e é mais extensa do
planeta. Qual seria a razão
desse interesse norte-americano nos trens?
Com as mudanças vindouras, a Petrobras seguramente terá que se redesenhar
de um jeito ou de outro. O que
não se pode mais concordar
é que a companhia continue
sendo uma superorganização
supranacional, inalcançável,
inatingível, olhando apenas
para seu próprio umbigo e
interesses corporativos, em
detrimento de todos os brasileiros.
Por: Reinaldo Moura

Diferenças entre Pregão Presencial e Pregão Eletrônico
Ambas as modalidades
foram criadas para facilitar
o processo de licitação, mas
você sabe quais as diferenças
entre Pregão Presencial e Pregão Eletrônico?
O pregão foi instituído pela
Lei 10.520/02, a qual prevê as
duas formas de realização,
tanto presencial quanto eletrônica.
Uma das principais características é que se tratam de
um procedimento mais rápido
e tem as fases invertidas. Primeiro as propostas e lances,
para depois verificar a habilitação.
Apesar de serem considerados como uma única modalidade, a verdade é que são
duas formas distintas de realização, com algumas diferenças.
PREGÃO PRESENCIAL:
Primordialmente, a principal característica do pregão
presencial é a presença física
dos participantes. Tanto dos

representantes das empresas,
quanto da pessoa que conduz
o procedimento, o Pregoeiro.
Os licitantes devem se
credenciar antes da abertura
da sessão e então apresentam
suas propostas.
O Pregoeiro seleciona todas as propostas que estejam
dentro de uma margem de
10% acima da melhor oferta
para participar dos lances.
Caso não haja propostas
dentro dessa margem, são
escolhidas as 3 melhores propostas.
Neste momento se inicia a
fase de lances, que é semelhante a um leilão, até que se obtenha a melhor proposta.
Verificada a empresa vencedora, o Pregoeiro passa a
analisar os documentos de habilitação, bem como eventuais
outros aspectos, como amostras.
Os demais licitantes, se for
o caso, devem manifestar o
interesse de recorrer durante
a sessão. Apresentando poste-

ARTIGO

QUE PAÍS É ESTE?!
*Luiz Carlos Borges da Silveira

É um país soberano e democrático com cerca de 207,7
milhões de habitantes, no geral de índole pacífica e solidária. É o quinto em área territorial, isto é, um país continental com mais de 8,5 milhões de km², e litoral com 7.367
km de extensão, acrescido do mar territorial que passa de
22 mil km. O Brasil é classificado como a oitava economia
do mundo e o agronegócio representa mais de 50% da balança de exportação. Somos um dos maiores produtores
de grãos e nossa indústria é moderna, desenvolvida e exportadora.
Por isso, o Brasil é a principal nação latino-americana
e não sem razão um estadista norte-americano disse que
para onde pender o Brasil penderá a América Latina. Ainda que possa ter sido uma afirmação com viés político, não
deixa de expressar verdade inconteste. Esses são dados públicos, todos sabem. Mas este país tem características especiais que somente os brasileiros conhecem. A natureza
foi dadivosa, dotando de clima diferenciado em todos os
quadrantes e solo rico e produtivo que permite plantar de
tudo e de tudo colher em todas as regiões, daí a pujança
agrícola e pecuária.
A natureza abençoou o Brasil de forma especial. Temos
chuva, sol, todas as estações do ano, praias, serras e montes
e as mais notáveis regiões turísticas que encantam o mundo. E aqui não temos furacões, tornados e muito menos
tsunamis. Tem povo amigo e solidário sempre receptivo
a quem queira adotar o Brasil somo segunda pátria, imigrantes de variadas partes do mundo que para aqui vieram
- e continuam vindo - a contribuir para o enriquecimento
desta nação com trabalho, conhecimento e cultura em geral.
Porém, com tudo isso e muito mais o Brasil vem sendo

riormente as razões do recurso, conforme melhor explicado neste post.
Algumas das vantagens do
pregão presencial é o incentivo às empresas e economia locais e também a possibilidade
de negociação dos preços.
PREGÃO ELETRÔNICO: Já no pregão eletrônico,
os licitantes devem se cadastrar em um sistema virtual de
compras para determinada licitação. Obedecendo um prazo estabelecido no edital.
Os interessados cadastram
a sua proposta inicial via internet, e na data marcada para
abertura da sessão, inicia-se a
fase de lances em um sistema
que se assemelha a um chat.
Uma curiosidade do pregão eletrônico é que o participante pode oferecer um lance
menor que o seu lance anterior, e não necessariamente
menor do que a proposta mais
baixa.
Por exemplo: Empresa X

oferece lance de R$ 150,00, a
empresa Y oferece um lance
por R$ 120,00. A empresa X
pode oferecer na sequência
um lance de R$ 140,00.
Isso é útil caso a empresa queira deixar sua proposta
mais competitiva. Mesmo em
casos de não alcançar o menor
valor, caso da empresa vencedora não estar com a habilitação correta.
O licitante que participa do
pregão eletrônico deve estar
sempre com os dados de endereço eletrônico (e-mail) atualizado. Isso porque é muito
comum que o vencedor acabe
sendo inabilitado; portanto
o Pregoeiro entra em contato
com o fornecedor com a melhor proposta subsequente.
Sempre que requisitado,
o licitante também deve estar
atento para responder o Pregoeiro no chat. Para encaminhar os documentos requeridos no prazo, sob risco de
sofrer penalizações.
Algumas das vantagens do

há décadas dito ‘país do futuro’. Por que esse futuro é sempre
adiado e nunca chega? Acredito que é porque entre os 207,7
milhões de brasileiros há uma pequena, porém influente, parcela que não enxerga muito bem e age muito mal. Raciocinando sobre o Brasil contemporâneo, isto é, de algumas décadas
para cá, constata-se que tivemos um presidente cassado por
corrupção, uma presidente afastada por desvio de conduta administrativa, um vice-presidente que assumiu e está sob investigação por corrupção, mal que quanto mais é combatido mais
avança, e um ex-presidente preso por corrupção e lavagem de
dinheiro .
Isso tudo em meio a crises constantes a ameaçar a governabilidade, governos que não conseguem implantar reformas necessárias, desleixo com a memória do país evidenciado com o
recente incêndio no Museu Nacional, instituição bicentenária
depositária de parte significativa de nossa história. Tudo acrescido agora por um período eleitoral nada tranquilo e repleto
de ações na justiça porque os ataques pessoais cedem lugar ao
debate de ideias e propostas.
Públicos, como os dados econômicos, são também as informações sobre desvios éticos dos políticos que têm a responsabilidade de dirigir o país em seus devidos poderes, legislativo e
executivo, principalmente, problema que se estende a estados
e municípios. O Brasil vive sob intensa contradição: um ex-presidente da República condenado e preso por corrupção
que segue com liderança na preferência eleitoral, embora legalmente impedido de participar de pesquisas e de concorrer ao
pleito presidencial. Sistemática e obstinadamente tem ocupado
a justiça com repetitivos recursos jurídicos sem consistência.
Por fim, a campanha eleitoral é maculada por atentado contra
um candidato nos braços do povo, expondo o baixo nível da
disputa.
Todos esses acontecimentos, essas situações, pela gravidade que encerram geram intensa e negativa repercussão na imprensa e na opinião pública internacionais, o que acaba contribuindo para afastar os necessários investimentos estrangeiros
que oxigenam a economia, alavancam a produção e por consequência a geração de empregos tão importante para o combate
ao desemprego e diferenças sociais. Lamentavelmente, o que
se tem visto e a realidade indica é que assim poderá continuar,

pregão eletrônico são a transparência do procedimento,
a impessoalidade que torna
mais imparcial e aumento da
competitividade, já que facilita para empresas de todo o
pais participarem.
Agora que você já conhece

um pouco mais sobre o pregão
e aprendeu sobre as diferenças
entre a forma presencial e eletrônica, pode preparar melhor
sua empresa para fechar negócios com o governo.
Fonte: www.rcc.com.br

com governo sem força e prestígio popular, refém de um
Congresso negocista que atua em benefícios próprios e ainda o risco presente de a locupletação prosseguir na mesma
escala.
Mais grave, uma campanha presidencial que não permite ao cidadão vislumbrar opção capaz de mudar a situação
e colocar o Brasil no caminho para se firmar como país do
presente, não obstante com todas as condições para isso. É
intrigante constatar que propostas para mudar o que está
errado e buscar colocar o país no seu devido lugar não
fazem parte da agenda propositiva dos candidatos que se
apresentam com disposição de governar o Brasil por pelo
menos quatro anos. Aparentemente, a campanha atual é um
retrato piorado das anteriores. Os reflexos estão nas pesquisas, mostrando respostas que revelam eleitores descrente,
dispostos à abstenção e ao voto branco ou nulo. A reação
é compreensível, mas a omissão em praticamente nada ajudará.
O importante é que se não mais acreditamos nos políticos, creiamos no povo brasileiro, na potencialidade do Brasil, na riqueza deste país. Apostemos nas próximas gerações,
pois esta que hoje predomina haverá de passar. Mudanças
conseguiremos com brasileiros sérios, com gerações comprometidas com o Brasil e sobretudo com ideias novas. Em
um país democrático isso passa pelo voto...
O Brasil é controverso em si mesmo, o que levou um
analista paranaense a escrever livro cujo título é conclusivo: “O Brasil não é para amadores”. Sem dúvida, como pode
uma nação com enorme potencial, com tanta riqueza no
solo, no subsolo e na faixa marinha viver política e administrativamente quase no primitivismo? Qualquer pessoa com
mínimo senso encontrará a resposta. Afinal, este é o Brasil,
pais de dois pólos em que, infelizmente,
o negativo tem sido mais forte.
*Luiz Carlos Borges da Silveira
é médico. Foi Ministro da Saúde e
Deputado Federal. Como ministro
foi o criador do “Zé Gotinha”.
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CAMPEONATO MUNICIPAL

Balanço da 2ª rodada:
Resultados dos jogos e destaques
Fernando Razente

fernandorazente997@gmail.com

A

conteceu neste sábado (22), nos campos da Canel, Clube
da Justiça e Asserne, a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol
Suíço de Nova Esperança –
Edição 2018.

No campo da Canel foram realizados três jogos.
No primeiro jogo, o time da
Rosa de Ouro venceu o Tahiti F.C pelo placar de 3 a 2.
Em seguida, Capelinha F.C
saiu vitoriosa por 2 a 0 sobre a jovem equipe da Metalúrgica Ebenézer. No último
confronto, M.R.G venceu de
goleada por 5 a 0 o time Kleverson Pinturas “Veterano”.

No Clube da Justiça, mais
três jogos foram disputados.
Por 3 a 2 Vigilantes F.C derrotou a equipe Sucão Família. A tradicional equipe do
Tropa de Elite/Sup. Senna/
Escr. São Paulo venceu por 1
a 0 o time Kleverson Pinturas. Por último, 100% Arte
goleou por 5 a 1 o time Sucão/Casa de Carnes Silva.
No Asserne tivemos
Foto: Divulgação

mais dois belos jogos e com
muitos gols. D.E.C/Tessarolo perdeu pelo placar 4
a 0 para o Asserne “A”. A
segunda rodada ficou mar-

cada pela vitória da equipe
do Bom Bife F.C por 11 a 0
sobre o Asserne “B”. O destaque foi para o atleta Fernando "Cural" (Bom Bife F.

C.), que com cinco gols ajudou a equipe a somar três
pontos na tabela. A terceira
rodada acontecerá no próximo sábado (29).

CRIMINAL

Homem que matou
ex-companheira é
condenado pelo Tribunal
do Júri de Pérola
O réu recebeu pena de 28 anos e
seis meses de reclusão pelos crimes

O
Equipe de futebol tradicional em Nova Esperança, Tropa de Elite conquistou sua primeira vitória
no Campeonato Municipal.

Tribunal do Júri de
Pérola, no Noroeste
paranaense, condenou um homem que matou
a ex-companheira e ainda
tentou matar o filho dela e
feriu a filha. O réu recebeu
pena de 28 anos e seis meses de reclusão pelos crimes, cometidos no dia 4 de
agosto de 2017 na casa das
vítimas.
Conforme a denúncia,
o homem arrombou a casa

das vítimas de madrugada, quando todas estavam
dormindo, e atacou a ex-companheira a golpes de
machado e faca. Em seguida, atacou o filho da vítima, que tentava socorrer a
mãe – apesar de ferido por
uma facada, o rapaz conseguiu fugir e sobreviveu. Por
fim, ainda feriu a filha da
ex-companheira, cortando-lhe o rosto com a faca.
Os jurados acolheram

integralmente a denúncia,
considerando as qualificadoras do homicídio: feminicídio (crime praticado por
razões da condição do sexo
feminino e no contexto da
violência doméstica) e meio
que impossibilitou a defesa
da vítima.
Preso desde o ano passado na carceragem da Delegacia de Polícia de Pérola, o
réu não poderá recorrer em
liberdade.

