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A chapa era composta 

de dois militares. Um 

presidente e o outro o  

vice. Já há algum tempo 

os militares almejavam 

chegar ao poder máximo 

da república

Afi nal, tinham passado 
por períodos difíceis, 
e  m u i t o s  f o r a m 

punidos por suas  ações no 
passado. Arriscaram serem 
mandados para a prisão 
por insubordinação, ou 
desterrados para unidades 
militares nos extremos do 
Brasil. Lá seriam condenados 
ao desaparecimento e afastados  
defi nitivamente da condução 
dos destinos da república. 

É verdade que a chapa 
chegou ao poder graças às fake 
News divulgadas. Elas eram 
dos mais diversos conteúdos, 
mas o que mais impactou 
os militares foi a fake News 
que o governo iria mandar 
prender o futuro presidente, 
bem como seu auxiliar mais 
direto. Havia uma política 
para  reforçar o poder civil e o 
plano para que isso ocorresse 
era uma provocação as classes 
armadas. Precisavam ser 
mantidas com  cabresto curto. 

Estas desenvolveram uma 
propaganda que a sociedade 
brasileira estava esgarçada 
e apenas um governo forte, 
comprometido com os ideais 
nacionais e o combate à 
corrupção seria capaz de traçar 
um destino de crescimento 
econômico e social que todos 
ao brasileiros mereciam. Havia 
uma clara divisão entre os que 
preferiam os civis no poder e 
os que  almejavam entregar 
aos militares, especialmente 
do exército.

O número de militares que 
tentavam chegar ao poder foi 
significativo. Foi divulgado 
para a população que o simples 
fato de uma pessoa ostentar 
um título militar era sufi ciente 
para ajudar no combate à 
violência e a corrupção que se 
espalhava pelo país. Era alguém 
comprometido com a proposta 
de por ordem na casa e impedir 
que movimentos políticos 
perturbassem os cidadãos 
de bem e o crescimento 
econômico do Brasil. 

Para isso era preciso 
reforçar a campanha para o 
serviço militar obrigatório 
e as solenidades do culto 
à bandeira e outras datas  
cívicas e símbolos ofi ciais com 
a participação de estudantes 
e intelectuais. Contudo boa 
parte do debate circulava 
na imprensa. Os ataques de 
lado a lado fi cavam cada vez 
mais intensos. Os jornais 
publicavam editorais e artigos 

cada vez mais contundentes, 
dividiam a opinião pública, 
especialmente na capital 
do país. Havia a ameaça de 
fechamento de jornais. 

O antagonismo se espalhou 
para as escolas militares onde 
os alunos eram doutrinados 
a aderir à tese de salvação 
nacional. Os jovens ofi ciais lá 
formados se alinhavam  contra o 
domínio político dos bacharéis 
e casacas responsáveis pela 
degradação moral e econômica 
do Brasil. O governo reagia 
com o regulamento das 
forças armadas na mão e 
aplicação rigorosa da lei aos 
que teimavam em participar da 
agitação, quer nas ruas, quer 
nas páginas dos panfl etos que 
circulavam especialmente nos 
pontos fi nais  do transporte 
público. O clima era de que, 
a qualquer momento, poderia 
haver uma quartelada.

O vice presidente era 
mais duro e direto que o 
titular.  Pensava construir um 
governo estável, centralizado, 
nacionalista e baseado no 
respeito à lei e não escondia 
isso de ninguém. Nem dos 
jornalistas. Afirmava que 
os homens de farda eram 
puros, patriotas, ao passo 
que os civis eram corruptos, 
podres e despidos de todo 
sentimento público. Logo suas 
opiniões se chocaram com as 
do presidente. A podridão 
tomou conta deste pobre país 
e para estancar essa sangria 
é necessário uma ditadura 
militar para expurga-la, repetia 
o vice.    

As elites políticas temerosas 
de movimentos sociais, 
ameaças de levantes populares 
tinham optado pelo apoio a uma 
chapa de origem militar para 
a presidência da república.  
Apoiaram a candidatura de 
Deodoro da Fonseca para 
presidente e de Floriano 
Peixoto para vice. Se houvesse 
qualquer impedimento com o 
titular, o vice assumiria para 
manter o ideal nacional, afi nal 
o ele era totalmente  favorável 
sobre a necessidade de se 
impor um governo forte. 

Não sem razão uma vez que 
nos primeiros anos do  regime 
republicano as agitações não 
cessaram. Os numerosos 
atritos ocorridos logo depois 
da proclamação da república 
contribuíram para acirrar os 
ânimos e criar antagonismos 
inconci l iáveis .  Deodoro 
aguentou a pressão por sete 
meses, até o dia que os navios 
da marinha, ancorados na 
baia da Guanabara, tentaram 
bombardear a sua casa. 

O vice assumiu até o fi nal do 
mandato.

 
(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Michael Douglas 
ganha estrela

na Calçada
da Fama

O ator norte-americano 
Michael Douglas, de 74 
anos, ganhou uma estrela 
na Calçada da Fama de 
Hollywood na última terça-
feira (6). Douglas recebeu a 
homenagem acompanhado 
da mulher, Catherine Zeta-
Jones; do pai, a lenda do 
cinema Kirk Douglas, de 101 
anos; e do fi lho, Cameron. 
Também estavam presentes 
diversos fãs do ator e 
fotógrafos.

“Eu tive sorte de ser 
parte da Hollywood clássica 
e da nova Hollywood”, 
disse Douglas. “Quando eu 
soube que Michael estava 
ganhando uma estrela, eu 
pensei: ‘Por que demorou 
tanto?’. Principalmente 
porque ele sempre esteve 
à frente de seu tempo”, 
afi rmou a atriz Jane Fonda, 
que estava presente na 
cerimônia.

A estrela de Douglas 
fi ca próxima à do pai, que 
também foi homenageado 
na famosa calçada de 
Hollywood pela sua carreira 
artística. Com mais de 50 
anos de carreira, Douglas 
estrelou mais de 60 fi lmes e 
venceu em 1988 o Oscar de 
melhor ator pelo seu papel 
em “Wall Street”  (ANSA).

Isso será possível com a 
conclusão da implementação 
da Nova Plataforma de 

Cobrança (NPC), sistema 
desenvolvido pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) 
em parceria com os bancos.

Na última fase do processo, 
passa a ser obrigatório o 
cadastramento de títulos 
referentes a faturas de 
cartão de crédito e doações 
no novo sistema. Segundo a 
Febraban, além da praticidade, 
a implementação da NPC torna 
o processo de pagamento via 
boleto mais seguro, sem risco 
de fraudes. Outra mudança 
diz respeito ao comprovante 
de pagamento, que será mais 
completo, apresentando todos 
os detalhes do boleto, (juros, 
multa, desconto, etc) e as 
informações do benefi ciário e 
pagador.

O projeto da Nova Plataforma 
de Cobrança começou há 
quatro anos.

Desde  2016  e le  vem 
incorporando na sua base de 
dados os boletos de pagamentos 
já dentro das normas exigidas 
pelo Banco Central, ou seja, 
com informações do CPF ou 
CNPJ do emissor, data de 

A partir deste sábado, boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco e não apenas na 

instituição fi nanceira em que foram emitidos.

O ministro da Educação, 
Rossieli Soares, recomenda 
que os estudantes tenham 
muita tranquil idade na 
segunda etapa do Enem, 
marcada para este domingo 
(11). “Os estudantes devem 
ter muita tranquilidade, 
dormir bem, chegar cedo, ir 
confi antes para a prova, que 
vai dar tudo certo”, disse. Os 
estudantes inscritos farão 
neste fi m de semana as provas 
de ciências da natureza e 
matemática. Para isso, terão 
cinco horas. 

O tempo de aplicação dos 
testes aumentou em relação 
ao ano passado, quando os 
alunos tiveram 4h30 para 
resolver as questões. 

Ross ie l i .  reforçou as 
recomendações feitas aos 
estudantes no primeiro dia 
de aplicação do exame, que 
levem caneta esferográfi ca de 
tinta preta e tubo transparente 
e que cheguem ao local de 
prova, com antecedência. 
“Chegar cedo é muito 
importante, para não virar 
meme [piada na internet]”, 
brinca o ministro.

No último domingo (4), 
cerca de 4,1 milhões de 
estudantes fi zeram o exame, 

Primeiro dia do Enem foi um sucesso, disse o ministro da 

Educação, Rossieli Soares.
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News@TI
EDP tem 45 milhões de euros para investir 
em startups
@A EDP participa pelo terceiro ano consecutivo do Web Summit 

2018, um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação 
do mundo, realizado em Lisboa, Portugal. O intuito é buscar e apoiar 
startups que apresentem ideias inovadoras e soluções relevantes 
para o futuro do setor de energia. A Companhia tem 45 milhões de 
euros disponíveis para investir nos projetos mais promissores. Os 
empreendedores interessados participarão do EDP Elevator Pitch, e, em 
apenas um minuto, deverão apresentar o seu projeto a um responsável 
da Empresa. É uma oportunidade única para, numa conversa rápida 
e convincente, desencadear oportunidades de negócio. Os autores 
dos melhores pitches serão convidados para o “EDP Innovation 
Lounge”, onde as startups poderão expor as suas ideias de forma mais 
aprofundada. Aquelas que tiverem projetos que se enquadrem nos 
campos de negócio do grupo EDP podem vir a tornar-se parceiras. 
As áreas priorizadas pela Companhia são as energias limpas, as 
soluções focadas nos clientes, o armazenamento de energia, as redes 
inteligentes e a transformação digital. Nas duas edições anteriores do 
Web Summit, a EDP ouviu cerca de 400 pitches, selecionou mais de 
100 para reuniões de negócios, lançou 20 projetos-piloto com estas 
empresas e investiu em três delas.

 

Curso na área de games 
@O Centro Universitário Senac reformulou sua área de games, e os 

alunos do ensino superior vão contar com novidades no portfólio 
de cursos a partir de 2019. A instituição passa a oferecer o Bacharelado 
em Jogos Digitais no campus Santo Amaro, com duração de quatro anos. 
Essa graduação, inédita no Brasil, abrange as áreas de programação, 
design, arte e gestão. O profi ssional torna-se apto a criar, desenvolver, 
implementar e testar jogos digitais, além de adquirir competências 
para gestão e monetização de projetos de desenvolvimento de games 
(www.sp.senac.br/vestibular). 

Pacotes de SMS com preço atrativo
@A Wavy, empresa do Grupo Movile que reúne mensageria, conteúdo 

e outros negócios com operadoras de telefonia móvel e Tvs, se 
adiantou e lançou a Wavy Times, a promoção de Black Friday que oferece 
descontos em pacotes de SMS, ferramenta que, segundo a empresa, 
possui taxas signifi cativamente mais efi cientes de entrega, leitura e 
conversão quando comparada ao e-mail marketing ou outras ferramentas 
de comunicação. A promoção, válida de 01 a 30 de novembro, oferece 
pacote de SMS com desconto, e pode ser utilizado até o fi nal do ano, 
31/12/2018. Mais informações sobre preço e possibilidades de utilização 
no site: http://wavy.global/blackfriday/

Boletos vencidos de todos os tipos 
serão pagos em qualquer banco

A partir deste sábado (10), boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente 
e não apenas na instituição fi nanceira em que foram emitidos

vencimento e valor, além do 
nome e número do CPF ou 
CNPJ do pagador. A Febraban 
diz que essas informações são 
importantes para checar a 
veracidade dos documentos na 
hora de se fazer o pagamento.

Caso os dados do boleto 
a ser pago não coincidam 
com aqueles registrados na 
base da Nova Plataforma, 
ele é recusado, pois o boleto 
pode ser falso. Para fazer a 
migração do modelo antigo de 

processamento para o atual, 
os bancos optaram por incluir 
os boletos no novo sistema 
por etapas, de acordo com o 
valor a ser pago. Esse processo 
começou em meados do ano 
passado para boletos acima 
de R$ 50 mil (os de menor 
volume) e termina no dia 10 de 
novembro, com a incorporação 
dos boletos de cartão de crédito 
e doações.

Com uma participação de 
cerca de 40% do total de títulos 

emitidos no país, os boletos de 
cartões de crédito e doações 
têm uma característica em 
comum: o valor a ser pago 
pelo consumidor pode não 
ser exatamente o que consta 
em cada boleto. No caso dos 
cartões, porque há opções de 
pagamento, como valor mínimo, 
duas ou três parcelas. No caso 
das doações, ele também pode 
escolher um valor diferente do 
que está impresso no boleto 
(ABr).

Ministro recomenda 
tranquilidade na prova do Enem

registrando-se o menor 
percentual de faltosos desde 
2009 - 24,9% do total de 
5,5 milhões de inscritos. 
Foram aplicadas provas de 
linguagem, ciências humanas 
e redação. Em dois locais, a 
prova foi suspensa por falta 
de energia elétrica: Porto 
Nacional, no Tocantins, e 
Franca, em Sâo Paulo. De 
acordo com o ministro, os 
estudantes inscritos nas duas 
cidades deverão participar do 
segundo dia de aplicação de 
provas e repor o primeiro dia 
em dezembro.

Para Rossieli, a aplicação 

das provas no primeiro dia 
do Enem “foi sucesso. A parte 
de logística, vamos repetir, 
sempre cuidando muito de 
segurança”. Neste ano, os 
locais de aplicação do Enem 
contam com cinco vezes mais 
detectores de metal. Todos 
os banheiros passaram a 
contar com detectores. O 
exame é monitorado, pela 
primeira vez, no Centro 
Integrado de Comando e 
Controle Nacional,  além 
dos centros integrados de 
comando e controle regionais, 
distribuídos pelas unidades 
da Federação (ABr).

Um holandês de 69 anos 
iniciou um processo judicial 
para mudar de idade na última 
semana em Arnheim, no sudeste 
do país. Emile Ratelband, de 
69 anos, quer "rejuvenescer" 
20 anos, mudando a data de 
nascimento de março de 1949 
para o mesmo mês em 1969, por 
se sentir discriminado.

Para Ratelband, a idade 
infl uencia nas suas chances de 
emprego e na taxa de sucesso 
no "Tinder", aplicativo de 
relacionamentos pela internet. 
Um local deve se pronunciar 
sobre o caso em até quatro 
semanas. "Pode mudar de 
nome e de sexo, por que não de 
idade?", explicou Ratelband ao 
jornal holandês "De Telegraaf".

"Ter 69 anos é limitante: se 

Holandês inicia processo 
para mudar de idade

tiver 49, poderei comprar uma 
casa nova, dirigir um carro 
diferente e trabalhar mais. No 
Tinder, quando digo que tenho 
69 anos, não me respondem 
mais. Quando tiver 49, com 
a cara que tenho, estarei em 
posição de luxo", assegurou 
(ANSA).

Emile Ratelband quer mais 

chances no Tinder.
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