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Saddam Hussein, Bin 
Laden e as fake news
Vivemos uma 

enxurrada de notícias 

e informações que, 

em alguns casos, são 

mentiras ou fake 

news, como se diz 

modernamente 

Com a popularização 
das redes sociais e dos 
aplicativos de troca 

de informações via celular 
cada vez mais utilizados, a 
possibilidade de informações 
falsas e mentirosas cresce 
exponencialmente. Eleições 
são vencidas ou perdidas, 
carreiras artísticas e esporti-
vas são comprometidas e até 
profi ssionais experientes do 
meio jornalístico e intelectual 
são alvos nessa rede. 

Mas se você pensa que essas 
situações são frutos da internet 
e da modernidade, engana-
-se. Historicamente, algumas 
fake news geraram extrema 
confusão para as pessoas das 
mais variadas épocas e socie-
dade. Um exemplo aconteceu 
em 2003, durante a Segunda 
Guerra do Golfo. Os Estados 
Unidos acusaram o Iraque de 
possuir armas de destruição 
em massa, com o intuito de 
obter a autorização da ONU 
para invadi-lo. Mas de onde 
surgiu essa ideia?

Nos anos 80, o ditador Sa-
ddam Hussein utilizou armas 
químicas na guerra contra o 
Irã e também para combater 
os curdos em seu próprio país. 
Mas quem teria fornecido essas 
armas, uma vez que o Iraque 
não tinha tecnologia para 
produzi-las? Nos anos 90, com 
a Primeira Guerra do Golfo, o 
presidente George Bush, não 
conseguiu seu objetivo princi-
pal: derrubar o ditador Saddam 
Hussein do poder. 

Após os atentados de 11 de 
setembro de 2001, George W. 
Bush desencadeou uma in-
tensa campanha para a guerra 
total contra o terror. Mas como 
associar o Iraque a Osama Bin 
Laden? Sob qual justifi cativa 
esse país seria invadido? A im-
prensa estadunidense e inglesa 

diariamente “bombardeavam” 
a população com notícias sobre 
a capacidade do Iraque de 
construir armas químicas e até 
nucleares que um dia poderiam 
atingir o Ocidente. 

Na época, inclusive, foi apre-
sentada uma animação que 
“provava” a existência de bases 
que fabricavam essas armas. 
Fato é que os inspetores da 
ONU nunca encontraram esses 
arsenais em suas inspeções 
no Iraque. Mesmo sem provas 
concretas, os Estados Unidos 
invadiram o Iraque e Saddam 
foi deposto e executado. E ar-
mas de destruição em massa?

As fake news não são de hoje 
– e até as mais inocentes e des-
pretensiosas podem ser muito 
perigosas, pois a maioria das 
pessoas apenas aceita como 
verdadeiro e reproduzem o 
que viram sem contestar ou 
confi rmar. Mas neste mundo 
moderno, com as facilidades 
das redes sociais, como evitar 
que um parente receba pelo 
WhatsApp uma informação e 
a repasse no grupo da família 
como verdade absoluta? Veja 
alguns conselhos:

1) Não repasse alertas. Exis-
tem sites especializados e bo-
letins confi áveis que divulgam 
alertas e denúncias sobre vírus, 
ameaças e vulnerabilidades de 
segurança.

2) Faça uma análise crítica 
do que receber. Tenha a curio-
sidade de entrar em buscado-
res e pesquisar sobre a suposta 
ameaça no “alerta” recebido. 
Se for mentira, rapidamente 
você encontrará várias páginas 
denunciando o falso alerta.

3) Por último, o e-mail, 
WhatsApp, Twitter, redes so-
ciais pessoais não são meios 
confiáveis, nem tampouco 
adequado, de divulgação em 
massa. Lembre-se que estas 
informações no mundo digital 
ganham uma proporção inco-
modativamente maior, mais 
promíscua e, muitas vezes, 
criminosa.
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou 
o governador do Amapá, Waldez Góes, a seis anos 
e nove meses de prisão pelo crime de peculato, 
além da perda do cargo. Por maioria de votos, a 
Corte Especial entendeu que o governador desviou 
valores de empréstimos consignados de servidores 
para custear despesas do governo. A perda do 
cargo deverá ocorrer apenas após o trânsito em 
julgado da condenação. Como cabe recurso contra 
a decisão, o governador deve continuar no cargo. 

O suposto crime teria ocorrido entre 2009 e 
2010, durante o primeiro mandato de Goés na 
chefi a do Executivo local. Segundo o MP Federal), 
os valores que eram descontados dos servidores 

deveriam ser repassados aos bancos credores e 
não poderiam ser usados para fi nanciar a máquina 
pública. Em nota à imprensa, a defesa do governa-
dor reiterou a inocência de Waldez Góes e afi rmou 
que não houve desvio de recursos públicos. 

De acordo com os advogados, outros acusa-
dos no processo foram absolvidos das mesmas 
acusações. “A vida administrativa do Amapá 
segue normalmente, sem prejuízo do exercício 
do cargo. O governador tem a certeza de que 
sua inocência será provada, como aconteceu 
na Primeira Instância – o governador apenas 
respondeu junto ao STJ pela posição que ocupa”, 
disse a defesa (ABr).

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse on-
tem (7) que o regime de 
partilha usado no leilão da 
cessão onerosa, realizado na 
quarta-feira (6), é ruim,ao 
partiipar do evento Diálogos 
com o TCU – Visões sobre 
o Brasil e a Administração 
Pública. A previsão do go-
verno era arrecadar até R$ 
106,56 bilhões em bônus de 
assinatura, mas, como ape-
nas dois dos quatro blocos 
foram arrematados, o valor 
efetivamente obtido foi de 
R$ 69,960 bilhões. 

Por meio do sistema de par-
tilha, a União é dona do óleo 
extraído e a empresa fi nancia 
as atividades de exploração. 
Em troca, a empresa recebe 
uma quantidade de óleo para 
recuperação dos custos e 
uma parcela do excedente 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

“Isso vai trazer segurança 
jurídica, transparência 
e simplifi cação para as 

duas partes. Quero lembrar 
que é um dos setores que mais 
crescem no país e no mundo, 
apesar de toda a crise que nós 
vivemos nos dois últimos anos”, 
afi rmou a senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO), que relatou a propo-
sição na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado.

O texto, do ex-deputado 
Alberto Mourão, revoga a atual 
lei sobre contratos de franquia 
empresarial, substituindo-a 
por novas regras. Entre ou-
tros pontos, o projeto obriga o 
franqueador a fornecer ao inte-
ressado uma Circular de Oferta 
de Franquia (COF) com uma 
antecedência mínima de dez 
dias à assinatura do contrato 
ou do pagamento de taxas pelo 
franqueado.

Devem constar no docu-
mento descrição detalhada da 
franquia, descrição geral do 

O setor de franquias movimentou R$ 174,84 bilhões em 2018 e o número de empregados

era de 1,3 milhão de pessoas.

A presidente da CCJ do Sena-
do, Simone Tebet (MDB-MS), 
confi rmou ontem (7) o nome 
dos três senadores que foram 
designados para relatar as pro-
postas do pacote Mais Brasil. O 
senador Márcio Bittar (MDB-
-AC) será o relator do Pacto 
Federativo; o senador Otto 
Alencar (PSD-BA), da Revisão 
dos Fundos e o senador Oriovis-
to Guimarães (Podemos-PR), 
da Emergencial.

Bittar se manifestou a favor 
das propostas e disse que as 
considera essenciais para o 
desenvolvimento econômico do 
país. O pacto federativo, para 
ele, é o primeiro passo para 
“modernizar e fazer o Brasil 
avançar”. O texto traz mudanças 
na divisão de recursos de União, 
estados e municípios e prevê, 
entre outros pontos, a descen-
tralização de recursos do pré-
-sal, a criação de um Conselho 
Fiscal da República e medidas 
de desvinculação, desindexação 
e desobrigação do Orçamento.

“Isso signifi ca muito mais 
recursos indo para municípios e 

Márcio Bittar vai relatar a proposta do Pacto Federativo.

Microcrédito 
como 
alternativa aos 
juros bancários

O senador Esperidião Amin 
(PP-SC) defendeu o crédito 
cooperativo e o microcrédito 
como instrumentos para com-
bater os altos juros praticados 
pelos bancos. Registrou reu-
nião com o presidente do Ban-
co Central, Roberto Campos 
Neto, para discutir a situação 
dos juros bancários. Para ele, 
o chamado cheque especial se 
transformou numa ferramenta 
para extorquir a população 
mais pobre.

Amin disse que Campos Neto 
manifestou preocupação com o 
problema e disse que agilizará o 
sistema fi nanceiro para atender 
o pequeno e o microempresário. 
Isso, disse o senador, “renovou 
sua esperança” não apenas no 
sistema fi nanceiro e nos bancos 
virtuais que estão surgindo, 
mas também em alavancas que 
muitas vezes foram “menospre-
zadas” pelo mesmo BC. 

“Serão essas instituições, 
crédito cooperativo, Ongs de 
microcrédito e as sociedades 
de garantia solidária — que 
nós aprovamos há pouco, e eu 
espero que o governo sancione 
o mais rapidamente possível — 
essas é que darão capilaridade 
ao esforço do governo para ce-
var o pequeno empresário com 
microcrédito baseado no que eu 
chamo crédito de confi ança”, 
concluiu Amin (Ag.Senado).

O projeto que regulamenta os 
jogos eletrônicos, conhecidos 
como e-sports, está longe de 
um consenso. Jogadores, times 
e empresas desenvolvedoras 
de games temem que a atual 
redação da proposta trave o 
crescimento do setor e isole o 
Brasil das competições inter-
nacionais. Eles se queixaram 
ontem (7) de não terem par-
ticipado do processo de elabo-
ração do projeto, apresentado 
pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA). 

Durante a audiência pública 
na Comissão de Educação do 
Senado, eles argumentaram 
que os esportes eletrônicos não 
podem ser enquadrados como 
esportes “tradicionais” com 
futebol e vôlei. Outro problema 
é a exclusão de jogos conside-
rados violentos dos esportes 
eletrônicos, o que acarretaria 
no não reconhecimento de 
atletas virtuais que disputam 
campeonatos baseados em ga-
mes populares como Counter-
-Strike e Rainbow Six. 

A proposta estava prestes 

a ser encaminhada para a Câ-
mara, mas voltou ao debate na 
comissão a pedido da senadora 
Leila Barros (PSB-DF). Para 
ela, o debate deixou evidente 
que é possível aperfeiçoar a pro-
posta. “Queremos dialogar com 
todos os players. Entendo que a 
gente tem uma preocupação le-
gítima [em relação à violência], 
mas hoje entendemos a impor-
tância do mercado”, afi rmou.

Mario Marconino, da Enter-
tainment Software Association 
— organização que representa 
de 40 das maiores empresas 
de videogames do mundo 
— relatou como funciona a 
regulamentação dos esportes 
eletrônicos em outros países. 
“O e-sports é baseado em direi-
tos de propriedade intelectual. 
Quem desenvolve aquilo tem 
o direito. É a forma de desen-
volver e inovar. Não precisa 
de uma federação. Para que 
pensar em inserir no contexto 
de sistema nacional de esporte 
que todo mundo sabe que tem 
seus problemas?”, questionou 
(Ag.Senado).

Senadora Leila Barros (PSB-DF) presidiu a audiência pública 

com representantes da ‘comunidade gamer’.
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Imunidade 
tributária 
para livros 
e periódicos 
eletrônicos

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara aprovou 
projeto que concede imunidade 
tributária para os livros, jornais 
e periódicos publicados em 
meio eletrônico. Imunidade 
tributária é uma vedação para a 
criação de tributo sobre um pro-
duto ou operação. Atualmente, 
a Constituição concede imu-
nidade tributária para livros, 
jornais e periódicos impressos.

O relator,  deputado Paulo 
Ganime (Novo-RJ), apresentou 
um substitutivo apenas para 
melhorar a redação da propos-
ta, sem alterar o mérito. Ganime 
afi rma que o STF já fi rmou juris-
prudência favorável à aplicação 
da imunidade tributária ao 
livro eletrônico (e-book) e aos 
aparelhos leitores (e-readers). 

“Ampliar o escopo da imu-
nidade tributária é o caminho 
natural a ser seguido”, disse 
o relator. “Os livros, jornais 
e periódicos digitais vieram 
para fi car e poderão democra-
tizar o acesso à cultura, lazer 
e conhecimento”. A proposta 
aprovada é de autoria do 
deputado licenciado Rubens 
Pereira Júnior (PCdoB-MA). 
O projeto será analisado agora 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça. Depois seguirá para 
o Plenário (Ag.Câmara).

Plenário do Senado aprova 
novo marco legal das franquias

O Senado aprovou o projeto da Câmara que moderniza o marco legal das franquias no Brasil

negócio e das atividades que 
serão desempenhadas pelo 
franqueado; remuneração 
periódica pelo uso do sistema, 
da marca e de outros direitos 
de propriedade intelectual do 
franqueador; e indicação do 
que é oferecido ao franqueado 
pelo franqueador, como supor-
te, incorporação de inovações 

tecnológicas às franquias, 
treinamento do franqueado e 
de seus funcionários.

O projeto também autoriza 
as empresas públicas, as socie-
dades de economia mista e as 
entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, 
estados e municípios a adotarem 
o sistema de franquia, no que 

couber ao processo de licitação. 
O projeto corrige a terminologia 
da lei vigente sobre franquias, 
afastando a possibilidade de que 
contrato dessa espécie possa 
ser interpretado como relação 
de consumo ou — no que se 
refere ao período de avaliação 
e treinamento — como relação 
empregatícia (Ag.Senado).

Regime de partilha do leilão 
da cessão onerosa é “ruim”

presa paga royalties, impos-
to sobre a renda, bônus de 
assinatura e participações 
especiais. “Os 17 gigantes 
mundiais não vieram. A Pe-
trobras levou sem ágio. Quer 
que isso quer dizer? Que nós 
sabemos nos apropriar dos 
nossos recursos ou que nós 
não entendemos até agora 
a principal mensagem que é 
o seguinte: vocês são muito 
complicados, muito difícil 
investir aí”, disse Guedes.

O regime de partilha é 
“ruim”. “Tivemos uma com-
plexidade enorme para, no 
fi nal, vender de nós para nós 
mesmos. Ficamos cinco anos 
conversando a respeito, fi ze-
mos um trabalho espetacular, 
e chegou no fi nal deu no show 
[nenhuma das grandes empre-
sas mundiais compareceu]”, 
afi rmou (ABr).

econômico (parcela de óleo que 
excede os custos de explora-
ção). No regime de concessão, 
a empresa possui os direitos de 
exploração e produção na área 
concedida e tem a propriedade 
do óleo produzido. 

Como contrapartida, a em-

CCJ do Senado confi rma relatores 
para o pacote Mais Brasil

para os estados. Estima-se que 
cerca de R$ 400 bilhões em um 
período de 10 a 15 anos. O pacto 
federativo é dinheiro indo para 
prefeitura e estado, que são os 
locais onde as pessoas são aten-
didas na saúde, na educação e 
na segurança pública”, disse 
Márcio Bittar. 

A proposta da revisão dos 
Fundos difi culta a criação de 
fundos públicos e extingue 
aqueles que não foram rati-

fi cados até o fi nal do segun-
do exercício subsequente à 
promulgação dessa emenda 
constitucional. Já a proposta 
Emergencial institui uma es-
pécie de regra de ouro para os 
estados, com o intuito de proibir 
o endividamento público para 
pagar as despesas correntes, 
como salários de servidores 
públicos, benefícios de apo-
sentadoria, contas de energia 
e outros custeios (Ag.Senado). 

E-sports: projeto 
de regulamentação 
encontra resistência

STJ condena governador do Amapá
a seis anos de prisão


