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Na era do Big Data, 
existe liberdade 
para consumir?

De repente, você faz 
uma pesquisa de um 
determinado produto 
ou serviço na web e 
começa a receber e-mails 
e visualizar posts em 
suas redes sociais, 
exatamente do tema 
objeto da pesquisa

Coincidência? Infe-
lizmente, não. So-
mos monitorados e 

observados por inúmeros 
softwares que nos rastreiam 
24 horas na web, coletando 
nossos comportamentos, 
interesses e tendências de 
consumo. Como impedir 
isso? A alternativa é um pou-
co radical, até para as pes-
soas não muito conectadas: 
deixar de usar incontáveis 
serviços digitais, cancelar 
contas nas redes sociais, não 
fazer nenhuma compra pela 
internet, entre outras ações.

Tais pesquisas de ten-
dências são utilizadas pelas 
indústrias de bens de con-
sumo, agências de marke-
ting, entre outros players 
do B2C - negócios para 
bens de consumo. O que 
não se sabe ao certo é até 
que ponto as práticas que 
ocorrem nos rastreamentos 
das pesquisas que fazemos 
está invadindo ou não nossa 
privacidade. Os softwares 
utilizados são diversos e de-
nominados geralmente pelo 
termo “bot”, abreviatura do 
termo “robot”. Em linhas 
gerais, os bots executam 
tarefas específicas para o 
fim que foram criados.

Os bots, atualmente, re-
presentam mais de 50% do 
tráfego de toda a internet. 
Por conta disso, você deve 
estar presumindo, que deve 
ter bots com tarefas legais 
e outros com tarefas ilegais. 
Exatamente! Os bots com 
tarefas positivas nos ajudam 
a encontrar boas ofertas 
de empresas idôneas, já 
os com tarefas ilegais são 
instrumentos de fraudes, 
roubo de senhas e outras 
práticas de crimes que tem 
em comum o delito de inva-
são de privacidade.

Para se ter uma ideia do 
poder de influência dos 
bots, recentemente eles fi-
caram em evidência em epi-
sódios de grande relevância 
para a vida das pessoas. Me 
refiro ao plebiscito Brexit, 
que decidiu pela saída do 
Reino Unido da União Euro-
peia, bem como as eleições 
americanas que elegeram o 
presidente Donald Trump. 
Foram comprovados que 

bots eram responsáveis por 
milhares de perfis falsos em 
redes sociais, como Face-
book e Twitter. 

Ora, se a tecnologia pode 
agir contra interesses coleti-
vos dessa magnitude, o que 
pode fazer com cidadãos 
comuns? Convenhamos que 
o estrago pode ser grande. 
Observando a Black Friday, 
que recentemente passou 
a integrar o calendário de 
compras dos brasileiros, 
estive avaliando o que real-
mente era uma oferta vanta-
josa, digna de ser tida como 
um desconto substancial. 

Analisando todas as ofer-
tas, apenas em uma pe-
quena quantidade havia 
de fato bons descontos, ao 
contrário do que ocorre nos 
EUA, onde os descontos 
são de fato são grandes, 
em torno de 50% ou mais. 
Notem que essa é uma época 
onde existe mais dinheiro 
no mercado por conta do 
pagamento do 13º salário, 
pago exatamente no dia 
da promoção. Tanto é que, 
até os bancos se engajaram, 
realizando promoções para 
financiamentos e serviços 
como seguros, aplicações 
financeiras entre outros.

Se o consumidor, de fato, 
se preparou e fez um pla-
nejamento para a aquisição 
de bens nessa época, acho 
bastante válido, pois irá 
adquirir um produto ou 
serviço que agregará para 
seu bem estar e confor-
to, sem se endividar. No 
entanto, se comprou por 
impulso, influenciado pelo 
marketing onipresente e 
massivo dentro e fora da 
web, poderá ter que lidar 
com as consequências nega-
tivas do consumismo, falta 
de educação e consciência 
financeira.

Aldous Huxley, em seu 
livro “Admirável mundo 
novo”, publicado em 1931, 
descreve uma sociedade hi-
potética na futura Londres 
de 2540, ou 632 DF (Depois 
de Ford), um dos pais da 
administração moderna. Na 
obra, a tecnologia manipu-
laria a sociedade através de 
condicionamentos, padrões 
de comportamento, sendo 
a busca pela felicidade dos 
personagens o grande cerne 
do livro. 

Estaríamos vivendo uma 
prévia do que está por vir 
nessa obra clássica? Só o 
tempo nos dirá.

(*) - É advogado, escritor, empresário 
de Telecomunicações e Diretor do 

Grupo Avanzi.

Dane Avanzi (*)

‘Esperava 
mais ajuda 
do governo 
brasileiro’

O ex-presidente da 
aliança Renault-Nissan-
-Mitsubishi, Carlos Ghosn, 
disse ontem (8) que “es-
perava um pouco mais 
de ajuda do governo 
brasileiro”. Em sua pri-
meira entrevista coletiva 
após fugir para o Líbano, 
o executivo elogiou o 
tratamento recebido das 
autoridades consulares 
no Japão, mas reclamou 
da postura do presidente 
Jair Bolsonaro.

“O presidente Bolsona-
ro foi perguntado se esta-
va pronto para lidar com 
as autoridades japonesas 
e, se me lembro, disse que 
não pretendia atrapalhar 
as autoridades japone-
sas. Claro que não gosto 
desse tipo de declaração, 
mas respeito. Só que eu 
esperava um pouco mais 
de ajuda do governo brasi-
leiro, o que, infelizmente, 
não aconteceu”, declarou 
(ANSA).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, 
se pronunciou ontem (8) 
sobre o ataque iraniano 
contra duas bases usadas 
por militares americanos 
no Iraque e, usando um 
tom mais moderado, disse 
estar “pronto a abraçar a 
paz”. O discurso  começou 
com a confirmação de que 
o bombardeio às bases de 
Ayn al-Assad e Erbil não 
deixou mortos nem feridos 
e de que os danos materiais 
foram “mínimos”.

Trump voltou a justificar 
o bombardeio que matou o 
general iraniano Qassem So-
leimani, afirmando que era o 
“maior terrorista do mundo” 
e ameaçava vidas america-
nas. O magnata acrescentou 
que “todas as opções estão na 
mesa” para enfrentar o Irã, 
mas anunciou novas sanções 
econômicas, o que indica que, 
ao menos por enquanto, a 
via militar está descartada 
para responder ao ataque da 
última madrugada.

Trump adotou tom moderado em pronunciamento após ataque.

Um Congresso renovado 
foi palco de mudanças impor-
tantes na área da segurança 
pública. Além da aprovação em 
“tempo recorde” do pacote an-
ticrime do governo, os senado-
res deram outras contribuições 
para tentar reduzir os índices 
de criminalidade e dar uma 
resposta à sociedade, como a 
proposta que torna imprescri-
tíveis os crimes de feminicídio 
e estupro, e a lei que permite 
ao proprietário ou gerente de 
fazenda andar armado em toda 
a área da propriedade.

A preocupação da atual 
composição do Senado com a 
violência, a segurança pública 
e o combate à impunidade, 
que estão entre os temas mais 
valorizados pelos brasileiros 
nas eleições do ano passado, 
ficou evidente desde o início 
do ano legislativo, em feve-
reiro. Só no primeiro mês de 
trabalho, os senadores apre-
sentaram mais de 30 propos-

tas relacionadas a essas áreas.
Tiveram destaque a discus-

são em torno da posse e do por-
te de armas e a aprovação da 
MP que visa facilitar e agilizar 
o repasse de recursos decor-
rentes da venda de bens apre-
endidos do tráfico de drogas. 
Outra questão que recebeu a 
atenção dos parlamentares foi 
a criação das polícias penais.

Entregue no início do ano 
ao Congresso pelo ministro 
da Justiça, Sergio Moro, o 
pacote anticrime foi aprovado 
pelo Senado na noite de 11 de 
dezembro. O pacote modifica 
a legislação penal e processual 
penal para torná-la mais rigo-
rosa. A tramitação no Senado 
foi rápida: no mesmo dia em 
que chegou foi aprovado pela 
CCJ. Pouco mais de 24 horas 
depois, o pacote recebeu o 
aval do Plenário. E, em 24 de 
dezembro, o texto foi san-
cionado pelo presidente da 
República (Ag.Senado).

Está pronto para votação 
no Plenário do Senado o pro-
jeto que federaliza um trecho 
de 128,8 km da rodovia esta-
dual RR-319, em Roraima. O 
trecho seria, assim, incluído 
no Plano Nacional de Viação 
transformando-se em uma 
rodovia federal. A estrada 
liga as BRs 174 e 433, que 
passam por áreas indígenas 
da região norte de Roraima. 

Conhecida como Tran-
sarrozeira, a autopista tem 
grande relevância para a 
economia local, pois, além 
de ser o principal meio 
para o escoamento de pro-
dução agropecuária, dá 
acesso à maioria das comu-
nidades indígenas do muni-

cípio de Normandia (RR). O 
projeto é do deputado Edio 
Lopes (PR-RR), que destaca 
que o transporte de equipa-
mentos e suprimentos para 
quase todas as comunidades 
indígenas da região é feito 
pela rodovia. 

O senador Telmário Mota 
(Pros-RR), relator do texto 
na Comissão de Infraestru-
tura, disse considerar a fede-
ralização fundamental para a 
população de Roraima. Para 
ele, a mudança pode promo-
ver o desenvolvimento eco-
nômico regional, ampliando 
o potencial agropecuário e 
garantindo o atendimento 
das comunidades indígenas 
(Ag.Senado).

A estrada liga duas rodovias federais que 
atravessam territórios indígenas.

Pedreira de granito em Águas Vermelhas, Minas Gerais.

A lei permite que essa 
exploração seja feita 
apenas por meio de 

licenciamento, e não só 
por regime de autorização 
e concessão como era feito 
antes. A nova norma já está 
em vigor.

A exploração de rochas 
ornamentais e de reves-
timento, carbonatos de 
cálcio e de magnésio e 
argilas foi incluída na Lei 
6.567/1978, que permite 
regime especial de licen-
ciamento para rochas e 
minerais de uso imediato 
na construção civil, conhe-
cidos como agregados. A lei 
se originou do projeto do 
ex-senador Ricardo Ferra-
ço. O autor da proposta jus-
tificou a iniciativa devido ao 
longo tempo - em torno de 
cinco anos - para que fosse 
concedida a exploração de 
tais rochas. 

Ele explicou que a extra-
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Lei simplifica normas para 
lavra de rochas ornamentais
Foi publicada ontem(8), no Diário Oficial da União, a Lei 13.975, de 2020, que simplifica as normas 
para exploração de rochas ornamentais, como granito, mármore e ardósia

ção desses minerais estava 
sendo feita por meio de um 
documento que autorizava 
a lavra em fase experimen-
tal, a guia de utilização. 
Para Ferraço, o modelo 
era insustentável. Na tra-
mitação, o projeto recebeu 
emendas na Câmara para 

que houvesse a exigência 
de licenciamento ambiental 
e levantamento dos patri-
mônios natural e cultural da 
área explorada, que foram 
rejeitadas na Comissão de 
Infraestrutura.

O relator da análise das 
emendas da Câmara, se-

nador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), alegou que a 
exigência de licenciamento 
ambiental já consta na le-
gislação e considerou des-
necessário o levantamento 
dos patrimônios cultural e 
natural da área a ser explo-
rada (Ag.Senado).

Trump anuncia sanções ao 
Irã, mas diz querer ‘paz’

De acordo com Trump, as 
sanções permanecerão até 
Teerã “mudar seu compor-
tamento”. “O Irã criou um 
inferno no Iêmen, na Síria, no 
Líbano, no Afeganistão e no 
Iraque e deve abandonar suas 
ambições nucleares e encerrar 
o apoio ao terrorismo”, disse, 
reafirmando que o país persa 
financia e treina o grupo liba-
nês Hezbollah e os rebeldes 
houthis no Iêmen. Além disso, 
apoia milícias xiitas no Iraque.

Apesar do tom moderado, 

Trump também cobrou da 
OTAN uma postura mais 
ativa no Oriente Médio e exi-
giu das outras potências a 
ruptura definitiva do acordo 
nuclear de 2015. Alemanha, 
China, França, Reino Unido 
e Rússia ainda tentam salvar 
o tratado, mas o presidente 
dos EUA disse que é hora de 
“quebrar o acordo” e fazer 
com que o Irã assine um 
pacto que “torne o mundo 
um lugar mais seguro e 
pacífico” (ANSA).

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14/01/2020  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 16/01/2020  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo 
qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de 
modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento n° 75, 
localizado no 7° pavimento da Torre 2, Edifício Prize, integrante do Condomínio Go Maracá, situado na Rua Maracá, 
n° 739, na Vila Guarani, no 42° Subdistrito – Jabaquara, contendo a área privativa de 70,490m², área relativa ao 
deposito n° 9 do 4° subsolo de 2,500m² (tratado como acessório) e área comum (inclui garagem) de 84,595m², com 
área total de 157,585m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0065410 (inclui 0,000159 do deposito) no terreno 
condominial matriculado sob n° 174.054, com direito a 1 (uma) vaga na garagem coletiva, para estacionamento de 
um veículo, de forma indeterminada. Imóvel objeto da matrícula nº 186.300 do 8º Oficial de Registro de Imóveis 
de São Paulo /SP. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 
parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 14/01/2020, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 
16/01/2020, às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: FABIANA OLIVEIRA PINDO, brasileira, solteira, maior, analista de infraestrutura, RG n° 
28.310.133-7-SSP/SP, CPF nº 195.869.198-46, residente em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque 
caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, 
mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do 
sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 640.778,04 (seiscentos e quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) - 2º 
leilão: R$ 463.582,38 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão 
atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá 
ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga 
à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos 
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do 
leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar 
de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente 
em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, 
devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do 
art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram 
física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros 
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições 
de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas 
as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o 
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes 
sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de 
responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a 
devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da 
arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou 
a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da 
ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito 
à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, 
para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte 
do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por 
cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o(a) Leiloeiro(a) 
emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for 
o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição 
do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial. Maiores informações: (11) 3003-0677 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 30/12/2019.

Pronto para votação 
projeto que federaliza 
rodovia em Roraima

Segurança pública avança 
em Senado renovado
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