
Página 2

Geral
São Paulo, sexta-feira, 10 de novembro de 2017

www.netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

Os lobbies informais 

atuam com precisão. 

Escondidos nas sombras 

de partidos políticos, 

centrais sindicais, 

conselhos regionais, 

confederações, 

federações e outras 

aglutinações

Cada um busca preservar 
ou ampliar os benefícios 
conseguidos, geralmen-

te, pecuniários. Quem arca 
com os custos são os consu-
midores ou os contribuintes. 
Ou ambos. Portanto ninguém 
escapa da ação eficaz dos 
lobbies sob os mais exóticos e 
esdrúxulos motivos. Um deles 
é a tradição. Se sempre foi 
assim, por que mudar? 

Como custear o exército 
de assalariados, públicos ou 
privados, os privilégios desta 
ou daquela categoria, mordo-
mias de toda ordem, prédios, 
escritórios, colônias de férias 
no litoral ou na montanha, 
assistência médica, jurídica, 
psicológica para a categoria, 
seja ela qual for? Os lobbies 
não são regulamentados, mas 
nem precisa, do jeito que está 
podem funcionar com mais efi -
ciência para seus líderes, sem 
qualquer limite, apoiados no 
discurso populista de melhorar 
a qualidade de vida desta ou 
daquela categoria. 

Um exemplo disso é o lobby 
para a volta do imposto sin-
dical, uma prática que enche 
os cofres de toda a estrutura 
sindical. As prestações de 
contas ou são fi ctícias ou sim-
plesmente não existem. Toda 
a dinheirama ou sai do bolso 
do cidadão. Mas que pagam, 
pagam.

O lobby no Brasil assumiu 
uma conotação de corrup-
ção, malandragem, achaque 
dos cofres públicos e outras 
mazelas históricas. De fato 
constituíram-se os lobbies das 
empreiteiras, das montadoras, 
dos bancos, dos fazendeiros, 
dos laboratórios, das armas, 
dos profissionais liberais, 
das associações comerciais, 
industriais, das universidades 
públicas e privadas e um sem 
número de entidades. Do outro 
lado os que se juntaram em 
associações de trabalhadores 
para lutar contra eles. 

Atrás disso está a luta de 
classes, os lobbies repre-
sentado a burguesia, e as 
associações representando o 
proletariado. Isto não é dito 

claramente, é uma luta na 
sombra, que ninguém assu-
me mas embala os discursos 
das categorias. Portanto só 
a destruição do capitalismo 
colocaria fi m a essa luta. Os 
lobbies são classifi cados como 
os melhores instrumentos para 
os poderosos acumularem 
grandes fortunas, aumentarem 
os lucros do bancos, fugirem 
do pagamento dos impos-
tos via empresas off shores, 
acumulação da mais valia, e 
a exploração do proletariado. 

Esse discurso nasceu na 
década de 1930 no Brasil, foi 
acalentado pelos partidos e 
sindicatos com mais ou menos 
ênfase de acordo com a con-
juntura vivida pelo país.  

Há uma outra opção além 
da destruição do capitalismo. 
É a regulamentação do lobby 
dentro das regras democráti-
cas. A primeira é a de defender 
interesses legítimos e éticos, 
regulados por limites estabe-
lecidos por legislação debatida 
pela sociedade e aprovada 
pelo congresso nacional. Há 
quem defenda que o lobby 
devidamente legalizado pode 
fortalecer a democracia. O 
exemplo mais citado é o exer-
cício do lobby nos Estados 
Unidos, Reino Unido e outros 
países europeus. 

Mas em boa parte do mundo 
não há qualquer regulamenta-
ção e agem a seu bel prazer. 
Realizado à luz do dia, e fi s-
calizado pela sociedade, pode 
afastar os riscos de corrupção.  
Pode não ser totalmente efi -
ciente, mas certamente jogaria 
luz sobre uma atividade hoje 
realizada na escuridão. Para 
isso é necessário que o governo 
seja totalmente transparente, 
não só sobre quais as regras, 
mas no andamento de cada 
processo. 

Não basta abrir os envelopes 
de uma concorrência para a 
construção de uma estrada, 
mas o passo a passo de sua 
construção e pagamento. Se 
isso fosse feito difi cilmente os 
contratos aditivos seriam feitos 
sem nenhum controle. E eles 
são pródigos em corrupção.  
Os lobbies regulamentados 
passariam a agir na luz e os 
encontros entre interesses 
privados e políticos deixariam 
de ocorrer no porão e passa-
riam para as salas de reunião 
do palácio. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News, escritor e palestrante. 
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Será lançado em 2018 ,na 
região da Sardenha, na Itália, o 
“AirPod”, o primeiro carro do 
mundo com motor a ar compri-
mido. Criado pelo engenheiro 
francês Guy Negre, o veículo 
ecológico foi apresentado na 
feira “Ecomondo”, em Rimini. 
O mini-carro é movido por dois 
cilindros de alta pressão que 
fazem girar uma ventoinha, a 
partir desta força as rodas do 
veículo começam a se movi-
mentar. 

Para reabastecer estes cilin-
dros, é necessário plugar o Air-
Pod em uma tomada elétrica. 
O tempo de reabastecimento 
leva de três a seis horas, com 
custo total entre cinco e seis 
euros. A carroceria do carro é 
feita de plástico, possui cerca 
de dois metros de comprimento 
e um metro e meio de largura. O 
veículo, que pode chegar até a 

AirPod: tecnologia antiga com 

um design futurista.

Bolsonaro no 
The Economist

A revista The Economist 
dessa semana traz na capa 
uma discussão sobre a di-
minuição da infl uência dos 
Estados Unidos sob a gestão 
de Donald Trump. De acordo 
com a revista, não será fácil 
resgatá-la. 

Os otimistas até  especu-
lam que ele poderia imitar 
Ronald Reagan, sacudindo 
o estabelecimento diplomá-
tico, restaurando o músculo 
militar dos EUA e projetando 
tal força no exterior que 
uma Coréia do Norte assus-
tada e sobrecarregada se 
desintegrará como a União 
Soviética. 

Outros preveem com con-
fi ança que, mesmo que ele 
cause danos no curto prazo 
para a posição dos Estados 
Unidos no mundo, Trump 
será eliminado em 2020 e 
as coisas voltarão ao normal.

O Brasil é tema dessa 
edição com uma matéria 
sobre Bolsonaro. De acordo 
com a publicação, ele não é 
o Messias. Ele é um garoto 
muito impertinente. Pode 
um demagogo como Jair Bol-
sonaro se tornar o próximo 
presidente?

Foi vetado o artigo que 
permitiria à autoridade 
policial conceder medi-

das protetivas de urgência em 
casos em que houver “risco 
atual ou iminente à vida ou à 
integridade física e psicológi-
ca da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar 
o de seus dependentes”.

A justifi cativa para o veto do 
artigo é de que algumas alte-
rações à lei original invadiriam 
“competência afeta ao Poder 
Judiciário”, além de “estabele-
cer competência não prevista 
para as polícias civis”. Nessas 
situações a autoridade policial 
deveria fazer um comunicado 
ao juiz sobre a situação, no pra-
zo de 24 horas. Caso as medidas 
protetivas não fossem “sufi cien-
tes ou adequadas”, caberia à 
autoridade policial fazer uma 
representação ao juiz visando 
à aplicação “de outras medidas 

Grupo faz passeata pelas ruas da Lapa, no Rio, em defesa dos 

direitos das mulheres e contra a violência.

Um estudo realizado pela 
Cobli - startup paulistana de 
gestão de frotas, telemetria 
e roteirização - revelou que o 
motorista médio de São Paulo 
reduz 25% a velocidade do 
veículo quando avista um radar 
e apenas 10 metros depois do 
equipamento já está de volta à 
sua velocidade anterior. Além 
de comprovar o hábito que 
alguns condutores têm de ti-
rar o pé do acelerador apenas 
quando estão perto dos rada-
res, o levantamento conseguiu 
também quantifi car os riscos 
envolvidos na atitude. 

“Freadas bruscas aumentam 
14% à uma distância de 10 metros 
dos radares. Além dos riscos de 
acidentes, esse tipo de compor-
tamento promove um desgaste 
excessivo dos componentes de 
freio como as pastilhas e discos 
para carros leves e tambores e 
lonas para veículos pesado. A 
atitude também aumenta gastos 

Freadas bruscas aumentam 14% à uma distância de 10 metros 

dos radares.

Uma pequena mudança 
na composição do creme de 
avelã Nutella, fabricado pela 
Ferrero, provocou uma enor-
me polêmica na Alemanha e 
a qual já se espalha também 
por outros países da Europa. 
A polêmica começou na se-
mana passada, quando uma 
associação de consumidores 
de Hamburgo publicou uma 
nota no Facebook dizendo 
que a Nutella teria aumentado 
a quantidade de leite em pó 
desnatado.

O post viralizou nas redes 
sociais e chegou à França, 
onde consumidores passa-
ram a relatar “diferenças” na 
coloração e na consistência 
do produto. Em fotografi as 
publicadas na web compa-
rando os rótulos da Nutella, 
é possível ver que o produto, 
antes, tinha 7,5% de leite 
em pó desnatado. Agora, 
há 8,7%. A italiana Ferrero 
admitiu que a composição do 
creme de avelã está com uma 
quantidade maior de leite em 
pó desnatado, mas ressaltou 
que o produto não sofreu alte-
rações de qualidade ou sabor.

Embalagem de Nutella em uma mesa na Alemanha.
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Temer veta concessão de 
medida protetiva pela polícia

Maria da Penha

O presidente Temer publicou com vetos, no DOU, a lei que altera a Lei Maria da Penha, que foi criada 
com o objetivo de aumentar o rigor das punições sobre crimes domésticos, em especial a homens que 
agridem física ou psicologicamente uma mulher

de polícia. Na nova legislação, 
está previsto o direito da mulher 
vítima de violência doméstica e 
familiar a ter atendimento poli-
cial especializado, ininterrupto 
e prestado preferencialmente 
por servidores do sexo feminino. 
Além disso, apresenta procedi-
mentos e diretrizes sobre como 
será feita a inquirição dessa 
mulher vítima de crime.

Entre as diretrizes está a 
de salvaguardar a integridade 
física, psíquica e emocional da 
mulher vítima desse tipo de 
violência; a garantia de que 
em nenhuma hipótese ela ou 
suas testemunhas tenham 
contato direto com investi-
gados, suspeitos ou pessoas 
a eles relacionados; e a “não 
revitimização” do depoente, 
de forma a evitar “sucessivas 
inquirições sobre o mesmo fato 
nos âmbitos criminal, civel e 
administrativo” (ABr).

protetivas ou pela decretação 
da prisão do agressor”.

Diversas entidades já haviam 
se manifestado contrárias à nova 
lei, em especial ao artigo que 
ampliava o poder da polícia na 

aplicação da Lei Maria da Penha. 
Entre as críticas às alterações 
propostas pelo Legislativo está a 
de que atribuições que caberiam 
ao Poder Judiciário passariam 
a fi car a cargo das delegacias 

Nutella muda receita e gera 
‘crise’ na Europa

“Podemos assegurar a to-
dos os fãs da Nutella que a 
sua receita, única e deliciosa, 
permenece a que conhecem 
e amam, com os mesmos cri-
térios de alta qualidade. Os 
ingredientes de avelã, cacau e 
açúcar são invariáveis”, disse 
a empresa. De acordo com a 
Ferrero, desde o mês de agosto, 
houve uma troca do soro de 
leite para o leite desnatado em 
pó de 2,1 gramas a cada 100 gr. 
Com isso, passa de 6,6% para 
8,7% a quantia do leite em pó 
desnatado na receita.

“Isso garante uma melhor 

permanência no paladar do 
sabor único e inconfundível da 
Nutella. Produzimos Nutella 
com a mesma curadoria em 
todo o mundo. A nossa recei-
ta contém sete ingredientes 
simples, sem conservantes e 
corantes”, explicou a Ferrero. 
A Nutella foi inventada pelo 
italiana Michele Ferrero em 
1964. Os ingredientes são 
açúcar, óleo vegetal de palma, 
avelã (13%), leite desnatado 
em pó (8,7%), cacau desen-
gordurado (7,4%), emulsifi -
cante lecitina, aromatizante 
e vanilina (ANSA).

“AirPod”, o primeiro 
carro do mundo com 

ar comprimido

80 km por hora, tem capacidade 
para três pessoas. Além disso, 
o automóvel terá uma outra 
versão, menor.

Para os interessados em ad-
quirir a novidade, o veículo em 
seu lançamento custará cerca 
de 8 mil euros (ANSA).

Motorista reduz 25% a velocidade 
do veículo quando avista um radar
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relacionados com combustível e 
pneus”, explica Rodrigo Mourad, 
diretor de operações da empre-
sa. Os números foram obtidos 
através de um levantamento de 
mais de dois milhões de dados de 
velocidade de 91 radares de 50 
km/h das avenidas 23 de Maio e 
Marginal Tietê. 

Os dados foram levantados 
depois que a CET divulgou 
que ia começar a fi scalizar o 
motorista pela velocidade mé-
dia que ele leva de um ponto a 

outro nas avenidas 23 de Maio, 
Bandeirantes e Marginal Tietê. 
A medida já está valendo, mas 
como a legislação federal não 
permite a aplicação de multas 
com esse tipo de fi scalização, os 
motoristas que forem fl agrados 
apenas receberão uma carta 
notifi cando o excesso de velo-
cidade. Ainda de acordo com a 
Cobli (www.cobli.co), se a nova 
medição gerasse multas, os 
motoristas paulistanos seriam 
autuados 39,7% a mais, por ano.

Governo vai investir 
em infraestrutura 
turística

O Ministério do Turismo também 
está contemplado no Programa 
Agora, é Avançar, lançado ontem 
(9) pelo presidente Temer. Ao 
todo, 22 obras de infraestrutura 
da Pasta serão atendidas pela ini-
ciativa com o aporte de R$ 736,3 
milhões até 2018. Das 22 obras sob 
responsabilidade da Pasta, cinco 
preveem a reforma ou construção 
de centros de convenções. 

As cidades de Natal, São Paulo, 
Balneário Camboriú, Aracajú e 
Salvador serão as benefi ciadas e 
devem melhorar sua capacidade 
para receber congressos e even-
tos, movimentando o Turismo de 
Negócios na região. De acordo com 
levantamento da Associação Inter-
nacional de Congressos e Eventos, 
o Brasil continua sendo o país da 
América do Sul que mais sediou 
eventos – 244 no continente.

“O governo federal dá um impor-
tante passo para gerar empregos, 
renda e melhorar a qualidade de 
vida dos brasileiros. A retomada de 
importantes obras de infraestrutu-
ra turística irá impactar no turismo 
do país, atraindo mais turistas e 
melhorando a experiência nos 
destinos (MTur).


