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Certamente, você já 

ouviu a expressão 

“dou-lhe uma, dou-lhe 

duas, dou-lhe três” em 

algum fi lme ou série de 

TV.

Mas você sabia que é 
possível utilizar a 
técnica de leilão no 

ambiente corporativo, a fim 
de otimizar o processo de 
negociação e conseguir uma 
boa economia? No mercado, 
uma das premissas básicas do 
setor de compras de qualquer 
empresa é realizar cotações 
com diversos fornecedores 
para chegar na melhor re-
lação custo-benefício, antes 
de fechar o negócio. 

Este processo é, geral-
mente, muito trabalhoso e 
lento, pois requer longas 
negociações. Nesse contex-
to, uma opção interessante 
é o leilão reverso. Como o 
próprio nome diz, a atividade 
é o oposto do leilão direto ou 
tradicional, ou seja, vence 
o fornecedor que efetuar o 
lance com o menor preço 
durante um período pré-es-
tabelecido que, em geral, 
pode durar de 20 minutos 
a 1 hora. 

Ele ocorre em uma pla-
taforma online, na qual os 
fornecedores acessam uma 
sala virtual para ofertarem 
seus lances. O comprador 
acompanha os lances, con-
sultando um painel online e 
atualizado em tempo real. O 
leilão reverso é recomendado 
para compras de alto valor e 
que tenham um bom número 
de fornecedores. Quanto 
mais competição houver en-
tre os participantes, melhor 
será o resultado. 

Sobre as vantagens de es-
colher essa opção, a principal 
é, sem sombra de dúvidas, 
a economia, mas existem 
outros pontos positivos que 
devem ser levados em consi-
deração, como estratégia de 
uso do leilão reverso. Abaixo, 
explico cada uma delas. 

Redução de custos 

operacionais - Além da re-
dução do custo do produto ou 
serviço negociado, a negocia-
ção por leilão reverso é mais 

barata para a corporação. O 
tempo dispendido pelos com-
pradores em uma negociação 
complexa se transforma em 
minutos em uma ferramenta 
de leilão reverso. 

Lead time e eficiên-

cia de negociação - As 
diferenças no tempo das 
negociações são grandes, 
uma vez que os processos 
convencionais levam dias 
para serem finalizados. Já 
no leilão reverso, todos os 
participantes, tanto compra-
dores quanto fornecedores, 
se reúnem em um único 
momento. O tempo médio 
gasto em cada sessão varia 
entre 20 minutos a 1 hora. 
E é importante lembrar que 
quanto mais tempo um com-
prador tiver, mais estratégico 
ele será para a corporação. 

Negociação transpa-

rente - Preocupação recor-
rente na área de compras, 
a transparência e licitude 
processuais nunca estiveram 
tão em voga.Sabendo que 
essa é uma tarefa complexa, 
no leilão reverso é possível 
contar com uma ferramenta 
que registrará todos os lan-
ces, bem como toda a comu-
nicação efetuada durante o 
evento. 

O sistema dispõe as in-
formações necessárias ao 
comprador, que ao final da 
negociação receberá um 
relatório descritivo e audi-
tável de todo o processo. 
Essa transparência também 
é essencial ao fornecedor, 
que terá total segurança para 
realizar novos lances. 

Localização Geográfi-

ca - Pelo simples fato de o 
leilão reverso ser realizado 
via internet, os fornecedo-
res conseguem participar, 
independentemente de suas 
localizações geográficas. Isso 
amplia as possibilidades de 
fornecimento, inclusive para 
outros países. Dessa forma, é 
importante que a plataforma 
ofereça suporte a diversos 
idiomas e trabalhe com mo-
edas variadas. 

(*) - É diretor de serviços no Mercado 
Eletrônico. 

Leilão reverso: negociação 

Alexandre Moreno (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003643-67.2018.8.26.0082 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Boituva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andmar Industria e Comércio de Metais Eirelli, CNPJ 24.494. 
167/0001-14, com endereço à Av. Dr. José Marques Penteado, 1868, Jardim das Alamandras, CEP 
18560-000, I - 

ais. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação dital

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc.1058710-31.2016.8.26.0100 A Drª Ana Lúcia Xavier Goldman, 
VC do Foro da C /SP, Faz Saber a 

25.054.057, CPF Nº 289.527.118-66 que Credit Brasil Fomento Mercantil S/A ajuizou–lhe ação de 
 

ta

o de (03) dias, a 
 

-lhe admitido 

ada Mais.  Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002641-14.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ªVC - Santana, Estado de SP, Dr(a)  
na forma da Lei, etc. Faz Sabr a Eliane Ferreira Lima -9, CPF Nº 293.298.588-48 
que União Social Camiliana, ajuizou-

os na inicial. 

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0161789-19.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 42ªVC P, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a de Laudelino Leão Fragoso
739.025.198-  

goso, CPF/MF Nº 151.341.618-95 que 
Imobiliarios Ltda, ajuizou-
conservação e melhoramentos do lote 10, da – 

alega
ada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1006598-80.2019.8.26. 0100. A Drª. Juliana Pitelli da Guia, 
a de Direito da 39ªVC Jorge Elias, 

CPF 115.640.568- Sraª Silmara Fahd Elias, CPF 851.679.089-49 
que Fundo de Investimento em  não Padronizado Invista Fornecedores MB 

 

Civil. No 

ão, inclusive custas e honorários de 
-

 da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007638-58.2018 8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC P, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) , Brasileiro, CPF 425.497.601-

-241, Fortaleza - 
- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 

-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação dital

i. Nada Mais. 
.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028829-24. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC gional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma 
da Lei, etc. Edital de Intimação Prazo 30 dias. Processo nº0028829-24.2019.8.26.0002. O Dr. 
Fabricio Stendard , Juiz de Direito da 3ª
da lei, etc. Faz Saber a Joao Paulo Oliveira Paya, CPF/MF Nº 074.483.288-

e de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento ntimação 

 

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011472-69. 2015.8.26.0320 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Limeira, Estado de SP, Dr(a). Graziela d
da Lei, etc. Faz Saber a Oracidio Gonçalves de Oliveira, CPF 263.574.451- ta 

- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 

ra nº 90697497, com 
-se o réu em lugar incerto e não 

sabido, foi determinada a sua Citação dital
 

ão sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 

Nada Mais  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003564-93.2019.8.26.0010. 
Nº0006794-90.2012.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ªVC – a 
Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 

-8, CPF 304.194.528-
01-92. 

Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação dital
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efeti

forma da lei. Nada Mais .  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0000997-73.2011.8.26.0009. A Drª. Márcia de Souza Donini 
dias Leite, Ju  de Direito da 2ªVC do Foro de Vila Prudente/SP. Faz Saber a Pauline 

,  812.040.001-15,  Nº 25634492-9, que União Social Camiliana lhe 
ajuizou ação de Cobrança de  5.095,63, devidamente atualizada e 
efe

 referente as 
. Estando o éu em lugar ignorado, foi deferido sua c

20 d ue o débito ou embargue a ação, Ficando adverti 
do 
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 19 de Junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002183-37. 2018.8.26.0505 O(A) MM. Juiz(a) de 
P, Dr(a). Sidnei Vieira Da Silva, na forma 

da Lei, etc. Faz Saber a n CPF/MF Nº 324.292.618-80, que Paulista 
Invest Fomento Mercantil Ltda ajuizou-

custas e honorário -

 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0021280-81.2019.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC P, Dr(a). Matheus Amstalden 
Valarini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)  
421.942-X, CPF 373.092.128-
das Comunicacoes, 04, Industrial Anhanguera, CEP 06276-190, Osasco - 

Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação  dital  15 (quinze) dias úteis, que fluirá 

 Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 

voluntário, inicia-
 

ada Mais.  

-28.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto 
-

CNPJ/MF Nº 078.253.449-01, que Sociedade Beneficente São Camilo,a

 

da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000394-33.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC -Jabaquara, Estado de SP  
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber a Valesca Maria Garcia Felicio  
73843, CPF/MF Nº 340.111.958-39, que União Social Camiliana, ajuizou-

cum
-se-

o de revelia. Será o edital 
 

3ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1000628-87.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Junior, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a BRUNO AKIMOTO, CPF. 353.430.028-97, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.415,23 (Jan/2014), 
oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo as mensalidades 
não pagas no ano de 2010. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o 
tornará isento das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2019. 

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0053182- 
28.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARNALDO 
YUKISHIGUE TATEISHI, CPF. 029.528.618-03, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, foi determinado, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 100.674,05 
(valor em 31/07/2019), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ADVERTIDO, independentemente 
de nova intimação, que terá 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 23.8.2019, às 9h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo 
Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e 
Silva. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: Nos 
termos do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social, registradas as seguintes alterações no Conselho 
de Administração, ocorridas nesta data, no curso do mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária de 2020: (i) o remanejamento do Conselheiro Efetivo Marcelo Kopel ao cargo de 
Presidente do Conselho de Administração; e (ii) em consequência, o remanejamento do atual Presidente do 
Conselho de Administração Marcelo José Ferreira e Silva ao cargo de Conselheiro Efetivo. ENCERRAMENTO: 
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 23 
de agosto de 2019. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Andre Balestrin Cestare, José Reinaldo 
Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel e Roberto Bellissimo Rodrigues - Conselheiros. JUCESP -  
Registro nº 532.754/19-0, em 7.10.2019 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bossa Nova Investimentos 
e Administração S.A.

CNPJ nº 13.568.149/0001-13 - NIRE nº 35300392884
Extrato da Ata da Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 04.04.2018

Data, Hora, Local: 04.04.2018, às 09 horas, na sede, 
Rua Ramos Batista, nº 152, 6º andar, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Pier-
re Carneiro Ribeiro Schürmann - Presidente, 
Théo Peixoto Braga - Secretário. Deliberações 
Aprovadas: (I) As demonstrações fi nanceiras, relati-
vos ao exercício encerrado em 31.12.2017, publicados 
no DOESP e no jornal “Empresas & Negócios” do dia 
23.03.2018. (II) Apurou em 31.12.2017, prejuízo lí-
quido no montante de R$ 454.000,00, deliberaram a 
destinação do resultado à conta de prejuízos acumu-
lados, restando prejudicada a distribuição de dividen-
dos. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Sa-
raswati Participações Ltda, Theo Peixoto Bra-
ga. JUCESP nº 567.615/19-4 em 30.10.2019. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bossa Nova Investimentos e Administração S.A.
CNPJ nº 13.568.149/0001-13 - NIRE nº 35300392884

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 07.05.2019
Data, Hora, Local: 07.05.2019, às 09 horas, na sede, Rua Ramos Batista, nº 152, 6º andar, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schürmann - Presidente, Théo Peixoto Braga - Se-
cretário. Deliberações Aprovadas: (I) As demonstrações fi nanceiras, relativos ao exercício social encerrado em 
31.12.2018, publicados no DOESP e no jornal “Empresas & Negócios” do dia 30.04.2019. A AGO foi realizada após o 
prazo legal e manifestaram sua concordância e anuência com sua realização extemporânea, consignando não haver 
nenhum questionamento à respeito. (II) Apurou no exercício social encerrado em 31.12.2018, lucro líquido represen-
tado por equivalência patrimonial referente a 80% de participação na Sociedade em Conta de Participação Bossa No-
va-UpTech SCP, no montante de R$ 4.139.000,00, em virtude de sua origem, o lucro será acumulado, razão pela qual 
não haverá distribuição de dividendos.  Encerramento: Nada mais. Acionistas: Saraswati Participações Ltda, 
Theo Peixoto Braga. JUCESP nº 567.616/19-8 em 30.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Brax Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 12.674.269/0001-32 - NIRE 35.224.763.112

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 31 de Outubro de 2019
Às 10 hs. do dia 31/10/2019, na sede da sociedade reuniram-se: Moacyr Ferraz Filho,
brasileiro, industrial, RG nº 6.896.409-2 SSP-SP,  CPF/MF nº 672.574.968-20, residente e
domiciliado na Alameda Bucareste, nº 323, Alphaville, Barueri/SP, 06475-070, na qualida-
de de Presidente dos trabalhos; Alexandre Nunes Ferraz, brasileiro, casado, administra-
dor de empresas, RG nº 28.201.982-0 SSP-SP, CPF/MF nº 304.566.758-92, residente e
domiciliado na Alameda Quartzo, nº 294, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, 06540-145,
na qualidade de Secretário; Bruno Nunes Ferraz, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG nº 27.198.614-1 SSP-SP, CPF/MF nº 293.524.058-89, residente e domici-
liado na Praça Rubi, nº 12, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, 06540-220; e Rodrigo
Nunes Ferraz, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 33.493.281-6 SSP-SP,
CPF/MF nº 318.085.688-26, residente e domiciliado na Alameda Mongaguá 166, Alphaville
Residencial 3, Santana de Paranaíba/SP, 06542-165, sócios detentores da totalidade do
capital da sociedade empresária limitada denominada Brax Participações Ltda.,
CNPJ/MF nº 12.674.269/0001-32, com sede na  Alameda Rio Negro, nº 503, 23º e 24º
andares, Conjuntos 2301/2320 a 2405/2420, Alphaville Centro Industrial e Empresarial,
Barueri/SP, 06454-000, cujos atos constitutivos encontram-se arquivados perante a
JUCESP sob o NIRE 35.224.763.112, em sessão de 29/09/2010. Dispensadas as forma-
lidades de convocação, na forma prevista no §2º do artigo 1.072 do Código Civil e da
Cláusula 7.5 do Contrato Social, por estarem presentes os sócios detentores da totali-
dade do capital social, tendo sido tomada a seguinte deliberação: Tendo em vista o
capital encontrar-se excessivo em relação ao objeto da sociedade, os sócios aprovam
a redução do mesmo em R$ 2.556.351,00, com o consequente cancelamento de
2.556.351 quotas com valor nominal de R$ 1,00, cada uma, passando o capital social dos
atuais R$ 3.956.817,00, dividido em 3.956.817 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, para R$ 1.400.466,00, dividido em 1.400.466 quotas com valor nominal de R$ 1,00
cada uma. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura
desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e aprovada por unanimidade, tendo
sido assinada por todos os sócios. Barueri, 31 de outubro de 2019. Moacyr Ferraz Filho,
Alexandre Nunes Ferraz, Bruno Nunes Ferraz, Rodrigo Nunes Ferraz.
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positividade na rede

Cansado de noticiar vio-
lência, mortes, corrup-
ção e catástrofes e depois 

de passar por uma doença no 
estômago, o jornalista Rinaldo 
de Oliveira resolveu dar um 
basta nas “bad news’ e resol-
veu apostar em um jornalismo 
positivo que valorizasse as 
“good news”. 

Há oito anos, ao lado da 
esposa também jornalista, ele 
criou um portal de notícias 
para valorizar a positividade 
na rede. “Brincam comigo 
dizendo que sou o jornalista 
que trocou a notícia ruim pela 
notícia boa. Eu adoro essa 
máxima”, afirma com bom 
humor. Rinaldo de Oliveira 
falou sobre sua experiência 
no programa Impressões, da 
TV Brasil.

O portal do qual ele é editor 
e fundador, o “Só Notícia Boa” 
já ganhou o mundo. Com 2 
milhões de acessos por mês, 
é lido em 120 países. Além 
do Brasil que tem 90% das 
pageviews, Portugal, Estados 
Unidos, Reino Unido, França, 
Itália e Japão também revelam 
o gosto pelas notícias boas. “A 
gente tem que levar esperan-
ça para as pessoas por meio 
da informação, do jornalis-
mo”, diz com entusiasmo. E 
completa: “O que a gente faz 
é levar informação positiva 
para inspirar, para melhorar, 
para fazer com que as pessoas 
comecem bem o dia”.

Com 30 anos de profissão 
investidos no jornalismo de 
rádio e TV, Rinaldo aban-
donou a bancada do jornal 
local da Band em Brasília. Ele 
relembra o que deixou para 
trás para investir no sonho 

de fazer jornalismo positivo. 
“Quando você apresenta 

um telejornal durante meia 
hora, você olha para a uma 
câmera e fala: assassinato. 
Olha para a outra câmera e 
diz: morreu. Era meia hora 
falando de coisa ruim. Aí eu 
tive um problema de estôma-
go. Fui parar no médico. E o 
médico me disse que o meu 
problema não era físico, eu 
estava somatizando”, diz o 
jornalista, apontando o dedo 
indicador para a sua cabeça. 

“Era o trabalho. A notícia 
ruim me fazia mal”, conclui 
citando uma pesquisa norte
-americana que mostra que 
a notícia ruim faz mal para 
a saúde psicológica. Para 
ele, tipos de cobertura que 
envolvem grandes tragédias, 
podem causar impacto na 
esperança das pessoas. “Tira 
a esperança, dá medo. Eu 
não ouvia falar, há 30 anos, 
de depressão, síndrome do 
pânico, tanto suicídio... Eu 

acho que isso pode estar 
ligado ao seu hábito, ao que 
você está consumindo no dia 
a dia de notícia”.

Para ele a notícia boa “está 
no sangue das pessoas”. 
“Houve uma pesquisa, há 
um tempo, que a gente deu 
do Facebook (redes sociais), 
dizendo que o que as pessoas 
mais gostam de compartilhar 
é coisa boa, é notícia boa”. 
Para ele, o mau hábito ao 
consumir informações pode 
estar ligado à falta de me-
lhores opções. “Por mais que 
a gente diga que as pessoas 
gostam de coisa ruim, que 
esses programas sangrentos 
dão audiência... (Eu digo) 
Alto lá! É porque as pessoas 
estão acostumadas e não 
têm alternativa. Por isso elas 
assistem isso”.

Com a proposta de trilhar 
um caminho oposto ao das 
pautas amargas e contribuir 
para a formação de cidadãos 
melhores, gentis, solidários e 

altruístas, os bons resultados 
vêm surgindo. Só no Insta-
gram, o portal vem ganhando 
de 500 a mil novos seguidores 
por dia, segundo Rinaldo. 

“De tantas coisas ruins que 
as pessoas veem, elas ficam 
achando que é o fim do mun-
do, que ninguém presta mais, 
que ninguém mais é bom, que 
ninguém mais ajuda. E não. 
A gente mostra exatamente 
o contrário, que tem muita 
gente boa e muita coisa legal 
acontecendo neste mundo 
que não aparece na grande 
mídia. E por quê? Aí é outra 
discussão”, pondera Rinaldo. 
“Mas a gente foca nisso. En-
tão, a gente só fala do bem”.

Há algum tempo, Rinaldo 
tinha muita difi culdade para 
achar notícias boas. Atual-
mente sua maior difi culdade é 
fazer uma triagem do material 
que recebe. “Tem a questão da 
veracidade, porque muita coisa 
que você encontra na rede so-
cial é mentira, ou aconteceu há 
muitos anos. Então, a gente faz 
a triagem e depois da triagem 
vai checar para escrever”.

Em tempos de efervescên-
cia nas redes sociais, Rinaldo 
é cauteloso. “A gente tá viven-
do um momento em que as 
pessoas estão se informando 
pelo Facebook, pelo Insta-
gram, pelo WhatsApp”. E faz 
um alerta: “Essa história de 
fake news é muito perigosa. 
As pessoas não podem perder 
o foco e o próprio jornalista 
também não, de que a gente 
é muito importante. Porque a 
informação com credibilidade 
é da gente. Porque a gente 
aprendeu a fazer noticiário 
dessa forma” (ABr/TV Brasil).

O jornalista Rinaldo de Oliveira resolveu dar um basta nas 

“bad news’ e resolveu apostar em um jornalismo positivo que 

valorizasse as “good news”
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