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David Warren, o 
inventor da Caixa Preta
Em 19 de outubro de 

1934, um avião de 

passageiros caiu no 

mar entre a Austrália 

continental e a 

Tasmânia

Morreram todos que 
estavam a bordo, in-
clusive o missionário 

anglicano Hubert Warren, à 
época com 33 anos de idade e 
que iria assumir a paróquia de 
Enfi eld, em Sidney, capital da 
Austrália. Sua esposa Ellie e 
fi lhos faziam o mesmo trajeto, 
porém viajando de navio.

O último presente do missio-
nário ao seu fi lho de 8 anos, 
David, havia sido um rádio 
galena - um aparelho muito 
simples e que hoje em dia é 
ainda utilizado por curiosos 
e estudantes de eletrônica. 
David era uma criança muito 
ativa, e passou a estudar o 
aparelho - era também um 
empreendedor, cobrando de 
seus colegas que queriam 
ouvir a transmissão de jogos 
de cricket - naquela época, 
rádios ainda eram muito raros; 
um pouco mais tarde David 
começou a construir e vender 
rádios desse tipo.

Muito inteligente e estudio-
so, aos 25 anos já tinha um 
doutorado em química pelo 
Imperial College de Londres; 
trabalhava para o governo 
australiano em pesquisas na 
área aeronáutica e em 1953, se 
uniu a um grupo que pesqui-
sava as causas dos repetidos 
e misteriosos acidentes com 
os De Havilland Comet, os 
primeiros jatos comerciais - 
mais tarde descobriu-se que 
essas causas eram defeitos 
de projeto e fabricação nas 
janelas do avião.

Certa noite, David sonhou 
com um equipamento que 
havia visto recentemente: um 
gravador de bolso, o Miniphon, 
o primeiro gravador de bolso 
da história, e que era usado 
por executivos. O jovem teve 
então um “estalo”: se houves-
se um aparelho a bordo dos 
aviões que pudesse gravar os 
diálogos da tripulação e outros 

dados do voo, talvez fosse 
possível descobrir a causa dos 
acidentes. 

Expôs a ideia a seus chefes 
e a pilotos, que a repeliram 
fortemente. David não de-
sistiu, e continuou a aperfei-
çoar o protótipo que estava 
construindo, com atenção 
especial à proteção para que 
não fosse destruído se um 
acidente ocorresse. Certo 
dia, um amigo o apresentou 
ao Vice Marechal do Ar, Sir 
Robert Hardingham, um inglês 
que ocupava um alto cargo na 
área aeronáutica naquele país. 

Hardingham e as autorida-
des inglesas entusiasmaram-
-se com a ideia e o equipa-
mento rapidamente tornou-se 
popular. Ironicamente, a 
Austrália foi o primeiro país a 
tornar seu uso obrigatório, em 
1960 - a empresa australiana 
Qantas chegou a dar o nome 
de David Warren a um de seus 
aviões. Apesar de usualmen-
te pintado em laranja para 
facilitar sua recuperação em 
caso de acidentes, o aparelho 
tornou-se conhecido como 
“caixa preta” - no equipa-
mento usualmente consta a 
expressão “Flight Recorder 
- Do Not Open”, algo como 
“Gravador de Voo - Não Abra”.

Warren trabalhou para o 
governo australiano até apo-
sentar-se em 1983 - faleceu em 
2010. Dotado de grande senso 
de humor, quando perguntado 
se recebera alguma vantagem 
financeira pela invenção, 
respondeu que não, mas que 
o governo também não lhe 
cobrara nada por cem outras 
ideias que tivera e que não 
funcionaram.

Seus fi lhos, também dotados 
de grande senso de humor, 
colocaram em seu caixão um 
cartaz com a expressão “Flight 
Recorder Inventor - Do Not 
Open”.

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

A aprovação em primeiro 
turno da reforma da Previ-
dência na Câmara reverteu o 
ceticismo que pairava sobre o 
mercado brasileiro e animou 
importadores de máquinas 
e equipamentos industriais. 
Para Paulo Castelo Branco, 
presidente da associação que 
representa o setor, a Abimei, 
a mudança de cenário já foi 
notada por importadores e sub-
sidiárias de multinacionais que 
atuam no Brasil. “Claro que tem 
um tempo para se percorrer, 
mas hoje todo mundo acredita 
na aprovação [da reforma da 
Previdência] até a primeira 
quinzena de setembro”. 

O texto da proposta ainda 
passará por uma segunda vota-
ção na Câmara antes de seguir 
para o Senado. O recesso do 
Congresso termina em 1º de 
agosto. “Mas só essa aprovação 
em primeiro turno já causou 
uma queda no câmbio. O 
mercado é soberano. Quando 
o mercado reage, já diz o que 
a gente precisa fazer”, acres-
centa o presidente da Abimei.

Outro fator de estímulo 
a importadores de máqui-
nas industriais é a portaria 
309/2019, por meio da qual o 
Ministério da Economia reduz 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Entre reuniões com 
governadores e deli-
berações de algumas 

matérias, os senadores ten-
taram construir as bases para 
atacar o tema com mais foco 
no segundo semestre, após a 
conclusão da reforma da Pre-
vidência. O pacto federativo é 
o arranjo entre União, estados 
e municípios para organizar 
as obrigações e prerrogativas 
tributárias entre eles, tendo em 
vista a distribuição justa e efi -
ciente dos recursos nacionais. 

O assunto tem relevância 
especial no Senado porque a 
Casa é considerada a mesa de 
negociação entre as unidades 
da federação, já que todos os 
estados têm a mesma repre-
sentação. Em abril, o presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre, 
compareceu à 22ª Marcha dos 
Prefeitos, evento que reúne em 
Brasília os chefes dos Executi-
vos municipais. Ele discursou a 
favor da descentralização dos 
recursos e do poder decisório: 
“Em minha opinião, devemos 
sempre priorizar iniciativas 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em encontro com governadores no mês de maio.

Aguardando parecer da re-
latora, senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO), tramita na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado projeto que busca eli-
minar restrições ao aluguel e à 
aquisição de embarcações para 
uso na navegação brasileira. O 
projeto do senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR)  estabelece que 
as embarcações brasileiras terão o 
direito de usar a bandeira nacional 
independente do local onde foi 
construída ou da forma como foi 
incorporada à frota do operador. 

O afretamento de embar-
cação estrangeira dependerá 
de autorização do órgão com-
petente e só poderá ocorrer a 
casco nu e com suspensão da 
bandeira. O aluguel a casco nu 
é defi nido como aquele em que 
o afretador tem a posse, o uso e 
o controle da embarcação, por 
tempo determinado, incluindo 
o direito de designar o coman-
dante e a tripulação. Dias afi rma 
que as restrições impostas ao 
afretamento e à aquisição de 

Políticas mantêm quase estagnado o tamanho da frota

nacional de transporte.
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Projeto em análise na Câmara dos Deputados 
aumenta a punição no crime de descaminho, para 
reclusão de 2 a 6 anos. Hoje a pena é de reclusão 
de 1 a 4 anos. “Com a mudança será possível a 
decretação da prisão preventiva, se o acusado 
estiver indiciado ou for denunciado, em virtude de 
a pena máxima superar quatro anos”, disse o autor, 
deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ).

Descaminho é um crime de ordem tributária, 
defi nido como “iludir, no todo ou em parte, o paga-
mento de direito ou imposto devido pela entrada 
[no País], pela saída [do País] ou pelo consumo 
de mercadoria”. É diferente de contrabando, 
que envolve produtos proibidos. A proposta será 
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Depois seguirá para o Plenário (Ag.Câmara).

Iniciativa visa 
incentivar a produção 
de cacau no Brasil

Um projeto que tramita na Co-
missão de Agricultura do Senado 
objetiva impulsionar a produção 
de cacau no país. De autoria do 
senador Angelo Coronel (PSD-
-BA), o projeto valoriza a Comissão 
Executiva da Lavoura Cacaueira 
(Ceplac), órgão federal, ligado 
ao Ministério da Agricultura, que 
apoia a cacauicultura desde 1957. 
O texto contempla a sustentabili-
dade econômica, social e ambiental 
da cacauicultura e garante que o 
produtor tenha acesso a todas as 
linhas de crédito para incentivar 
a produção. 

Segundo Ângelo Coronel, essas 
alterações têm como objetivo aper-
feiçoar a legislação para consolidar 
a recuperação do setor cacaueiro. 
“O Brasil já foi o segundo maior pro-
dutor mundial de cacau. Contudo, 
após a entrada e disseminação da 
vassoura de bruxa do cacaueiro e 
condições naturais desfavoráveis, a 
produção de cacau do país despen-
cou de cerca de 400 mil toneladas 
no começo da década de 1980 para 
cerca de 90 mil toneladas no come-
ço do século”, explica o senador na 
justifi cativa do projeto.

Hoje, o Brasil encontra-se em 
sétimo lugar no ranking global de 
produção de cacau. A Bahia é o 
estado líder na produção nacional, 
com mais de 200 mil toneladas pro-
duzidas entre 2017 e 2018, seguida 
do Pará. Graças às novas tecnolo-
gias introduzidas pela Ceplac nos 
últimos anos o mercado cacaueiro 
tem conseguido se recuperar aos 
poucos e atualmente tem grande 
perspectiva de crescimento no 
ramo de chocolates gourmets (Ag.
Senado). 

Novo bloqueio 
de recursos no 
Ministério da 
Educação

A equipe econômica do go-
verno federal voltou a bloquear 
recursos do Ministério da Edu-
cação, no montante de R$ 348,5 
milhões. A medida faz parte 
do novo contingenciamento 
de recursos do Orçamento 
de 2019, de mais de R$ 1,433 
bilhão, anunciado na semana 
passada. Desta vez, o ministério 
mais afetado foi o da Cidadania, 
que perdeu R$ 619,2 milhões.

Em março, quando foram 
bloqueados R$ 34,955 bilhões 
– que incluíram uma reserva de 
R$ 5,373 bilhões para pleitos dos 
ministérios –, a área mais atingida 
foi a educação. Houve protestos 
nas ruas, e a equipe econômica 
liberou em maio recursos para 
cobrir as despesas do dia a dia 
das universidades e institutos 
de ensino, como contas de água 
e luz e serviços de limpeza.

Com esse novo bloqueio de 
despesas discricionárias, a 
equipe econômica busca os 
recursos necessários para cum-
prir a meta fi scal prevista para 
este ano – um défi cit primário 
de R$ 139 bilhões. A necessi-
dade de contingenciamento foi 
apontada pelo Ministério da 
Economia no Relatório Bimes-
tral de Avaliação de Receitas e 
Despesas com dados de maio e 
junho (Ag.Câmara).

Senado se aproxima de governadores 
e aprova projetos do pacto federativo
No primeiro semestre de 2019, o Senado iniciou uma agenda de aprimoramento do pacto federativo 
brasileiro

que desburocratizem e tornem 
mais efi cientes o repasse de 
verbas da União”.

Na ocasião, Davi destacou 
duas propostas que estavam 
nas mãos do Senado e pode-
riam ajudar nesse objetivo. 
Uma delas foi a que permite a 
transferência direta de recur-
sos federais para estados e mu-
nicípios, através de emendas 
parlamentares individuais ao 

Orçamento. A segunda medida 
foi a  que torna obrigatória a 
execução de parte das emen-
das orçamentárias aprovadas 
pelas bancadas parlamentares 
estaduais e que havia sido 
aprovada na semana anterior. 

Outra decisão tomada pelo 
Senado neste semestre que diz 
respeito ao pacto federativo foi 
a aprovação do projeto que re-
abre o prazo para que estados 

possam aderir ao plano que 
prevê o refi nanciamento das 
dívidas com a União. Serão seis 
meses adicionais para que os 
estados entrem na renegocia-
ção, que havia sido encerrada 
no fi m de 2017. Outras medidas 
do Senado, consideradas mais 
importantes para enfrentar 
os desequilíbrios federativos, 
contudo, fi caram para os pró-
ximos meses (Ag.Senado).

Aprovação da Previdência anima 
importadores de máquinas

a alíquota do Imposto de Im-
portação sobre bens de capital. 

Editada em 24 de junho, a 
medida foi suspensa até o fi m 
de agosto pelo governo em 
10 de julho, com o objetivo 
de discutir a questão com as 
partes envolvidas, mas o setor 
está otimista. “Há 15 ou 20 dias, 
tivemos uma primeira reunião 
em Brasília. Voltamos a nos 
reunir uma semana depois e 
fi camos de entregar algumas 
propostas para o governo, que 
vai analisar e regulamentar a 
portaria. Só essa movimentação 
deu uma expectativa muito 
grande no mercado”, afi rma 

Castelo Branco.
Esses dois fatores, aliados 

a uma reforma tributária, 
podem fazer o mercado vi-
sualizar um “futuro próximo 
mais perene e otimista”, se-
gundo o presidente da Abimei. 
“Quem quer investir no Brasil 
precisa de incentivo, não ser 
onerado”, ressalta.”A gente 
acredita nessa nova fase que 
o Brasil está enfrentando, com 
uma equipe econômica muito 
qualifi cada. Isso trás otimismo 
e injeção de energia para todos 
os empresários e associados”, 
conclui o presidente da Abi-
mei (ANSA).

Projeto diminui restrições para 
navegação brasileira

navios estrangeiros são barrei-
ras para expansão e renovação 
da frota nacional, difi cultando 
o crescimento do transporte 
aquaviário no Brasil.

“As políticas de proteção da 
marinha mercante e da cons-
trução naval não foram capazes 
de desenvolver esses setores, 
mas terminaram por prejudicar 

o desenvolvimento do trans-
porte aquaviário. O alto custo 
de aquisição de embarcações 
construídas no Brasil associada 
à incapacidade de atendimen-
to da demanda por parte dos 
estaleiros nacionais, mantêm 
quase estagnado o tamanho da 
frota nacional de transporte”, 
justifi ca (Ag.Senado).

Aumento da pena no caso de crime de descaminho
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QUINTA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2019

SÓCIA NÃO ADMINISTRADORA
Sócia que possui 1% da sociedade, entretanto não é administradora 
e não retira pró-labore pode contribuir com o INSS, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA FORNECE CESTA BÁSICA POR LIBERALIDADE CONFORME 
A ASSIDUIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, PRETENDE MUDAR PARA CAR-
TÃO ALIMENTAÇÃO, COM DIMINUIÇÃO DO VALOR, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que qualquer alteração contratual somente poderá ser 
feita com a anuência das partes e desde que não resulte em prejuízo 
ao empregado. Desta forma, entendemos que não há impedimento 
na alteração do benefício de cesta básica para cartão alimentação, 
porém, o valor deve ser mantido por caracterizar prejuízo ao empre-
gado. Base Legal – Art.468 da CLT.

RECOLHEU INSS VIA GPS
Empresa que se encontra no 2º grupo do e-Social que recolheu INSS 
via GPS e não pelo DARF Previdenciário, como regularizar a certidão 
negativa junto a previdência Social? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Como deve ser calculado o adicional de periculosidade no caso de horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO POR ACORDO
Na rescisão por acordo entre as partes, o aviso prévio que seja tra-
balhado será pela metade, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS EM DOBRO
Funcionário está afastado por auxílio doença acima de 15 dias e 
neste período ultrapassa o limite de gozo de férias adquiridas. No 
retorno ao trabalho a empresa tem que pagar férias em dobro? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •


