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Coluna do Heródoto

O suplente é o pivô da 
crise. A constituição 
brasileira abriga mais 
uma jabuticaba, cada 
senador tem direito a 
dois suplentes. 

São três senadores e 
seis suplentes por 
estado. Vale também 

para o Distrito Federal. Eles 
sonham com o momento 
que vão assumir o mandato 
e garantir visibilidade para 
um outro voo político e as 
benesses garantidas com o 
bolso do contribuinte, como 
ajudas de custo, plano de 
saúde e odontológico. Mas 
para isso  precisa ficar como 
titular do mandato durante 
um determinado período, 
como é costume no Senado 
Federal. 

Geralmente o primeiro 
suplente é um desconhe-
cido empresário que não 
tem voto, mas tem dinheiro. 
Banca a campanha, ou me-
lhor compra a suplência, e 
depois negocia qual o perí-
odo que vai senatoriar a seu 
favor e aos que representa. 
Não há pressa, o mandato 
é de oito anos e há tempo 
suficiente para que o cargo 
seja irmanamente dividido 
entre o financiador e o finan-
ciado. É um jogo que tem o 
beneplácito da mais recente 
constituição brasileira, a de 
1988. 

Por que não um só se-
nador por estado sem ne-
nhum suplente? Ninguém 
quer assumir a paternidade 
dessa jabuticaba. A sede 
pelo poder coloca o titular 
e o suplente em campos 
opostos. É inevitável. Este 
arma uma ampla campanha 
através da mídia para atacar 
o senador pelo estado do Rio 
de Janeiro. Planta notícias 
que atacam o passado do 
senador e sugerem que 
tem ligação com as milícias 
que dominam os morros da 
capital do estado. 

Teria referendado um 
acordo tácito com a bandi-
dagem para que não des-
cessem dos morros e não 
atacassem a classe média 
ilhada nos prédios à beira 

mar. Como uma pessoa 
como essa poderia ser se-
nador da república.? Nem 
mesmo com o apoio de seu 
tutor, detentor de grande 
apoio popular e dos votos 
no estado. Era um vira casa, 
um político sem caráter, que 
merecia uma investigação 
mais profunda da Polícia 
Federal ainda que protegido 
pela toga senatorial. A guer-
ra fica cada vez mais intensa 
com a formação de blocos de 
apoio de lado a lado. 

O suplente conquista aos 
poucos a máquina burocrá-
tica do partido e tem mais 
armas para congelar a ação 
do titular. Quem vai levar a 
melhor nessa disputa políti-
ca ninguém sabe. O acordo é 
que o financiador receberia 
em troca ao financiamento 
do titular metade do man-
dato. Quatro anos para cada 
um. Contudo o senador teria 
que pedir afastamento para 
que o suplente assumis-
se, mas isso ele descarta 
totalmente. A questão é 
que o senador admite que 
daria ao financiador os dois 
últimos anos de mandato e 
não quatro como espalhava 
o suplente. 

Sem acordo resta uma 
guerra de versões que en-
volve políticos de vários 
matizes, da esquerda e da 
direita. O senador Saturni-
no Braga diz que sofre um 
linchamento político, mas 
que não abre mão de sair na 
rua. Repara que as pessoas 
fazem piadinhas e sente 
o desprezo da população. 
Argumenta que a mudança 
dos ventos políticos impe-
dem que abra mão de parte 
do mandato para o suplente 
Carlos Luppi, o novo dono 
do PDT - o Partido Demo-
crático Trabalhista -  funda-
do por Leonel Brizola. 

Os melhores suplentes de 
senadores são filho, filha, 
esposa ou sócios de ativi-
dades comuns. Alguém de 
confiança que não mude de 
lado e não espalhe boatos 
que possam pôr em risco o 
mandato do titular.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Suplente 
perigoso

Escritórios de advocacia se tornam 
alvos de 'sequestros virtuais'

Guilherme Gueiros (*)

O escritório, que tem como clientes 
nomes de peso como Madonna, 
Elton John, Lady Gaga, Drake e 

LeBron James, além de empresas como 
Facebook, Sony e HBO, teve seu ban-
co de dados invadido por hackers que 
exigiram, inicialmente, US$21 milhões 
(R$122,9 milhões) em bitcoins para não 
divulgar os arquivos na internet.

Segundo o New York Post, o caso está 
sendo investigado pela Polícia Federal 
americana - FBI. Já se sabe, no entanto, 
que o ataque foi realizado por meio de 
um vírus que já fez vítimas como Brooks 
International, Kenneth Cole e Travelex, 
tendo esta última desembolsado US$2,3 
milhões para recuperar os arquivos 
roubados.

Este tipo de programa malicioso, co-
nhecido por Ransomware, normalmen-
te se reveste de um anexo inofensivo em 
uma mensagem de e-mail que, quando 
executado, invade o dispositivo infor-
mático (computador, smartphone etc.) 
e bloqueia os arquivos encontrados, por 
meio de criptografia, impossibilitando o 
usuário de utilizá-los. A partir de então, 
os criminosos exigem o pagamento de 
um resgate, normalmente em cripto-
moedas, sob a ameaça de apagá-los ou 
publicá-los na rede.

Como se vê, os criminosos, entre ou-
tros alvos, têm visado os escritórios de 

advocacia em razão da 
sensibilidade das infor-
mações, protegidas por 
sigilo profissional, cujo 
vazamento pode trazer 
consequências devasta-
doras aos clientes, o que 
torna estas organizações 
mais suscetíveis ao paga-
mento do resgate.

No Brasil, o cenário 
não é diferente. Tra-
dicionais bancas de 
advogados já foram 
vítimas deste tipo de 
golpe, o qual, na maio-
ria das vezes, parte de 
computadores localiza-
dos em outros países, 
redundando em maiores 
complexidades para 
investigações policiais .

Sob o enfoque da lei penal brasileira, 
a invasão de dispositivo informático 
para obter, modificar ou destruir dados 
e informações configura crime previsto 
no art. 154-A do Código Penal e o uso 
posterior para fins de extorsão é delito 
distinto e autônomo que também deve 
ser punido.

A Polícia Federal mantém em suas 
superintendências Grupos de Repres-
são a Crimes Cibernéticos (GRCC) e, 
em âmbito estadual, dos 26 estados 
da federação, 15 possuem delegacias 
especializadas para a investigação 

de crimes cibernéticos 
(Bahia, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mi-
nas Gerais, Mato Gros-
so, Pará, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Sergipe, São Paulo 
e Tocantins), além do 
Distrito Federal.

Em tempos de pan-
demia, quando todas as 
atenções estão voltadas 
para a contenção do 
Coronavírus, é preciso 
redobrar o cuidado com 
os vírus informáticos. 
Visando a mitigação de 
riscos, os escritórios de 
advocacia devem inves-
tir em tecnologias de 

segurança da informação, adotar me-
didas de prevenção (como a realização 
de backups periódicos, por exemplo) 
e promover a conscientização de seus 
colaboradores para uma navegação 
segura na web.

Endossando a campanha educativa 
lançada pela Interpol neste mês de maio, 
é preciso “lavar as mãos cibernéticas” 
(#washyourcyberhands), e, no caso 
de um ataque, como orienta a KPMG, 
investigar a causa, em sua raiz, para se 
proteger e prevenir novos ataques.

(*) É advogado criminalista e sócio do Urbano 
Vitalino Advogados.
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“No Brasil, 
tradicionais bancas 
de advogados já 
foram vítimas deste 
tipo de golpe, o 
qual, no mais das 
vezes, parte de 
computadores 
localizados em 
outros países, 
redundando 
em maiores 
complexidades 
para investigações 
policiais.”

Freepik

De acordo com a Info-Security Magazine, criminosos cibernéticos roubaram 756 gigabytes de dados 
sigilosos do escritório de advocacia novaiorquino Grubman, Shire, Meiselas & Sacks, que incluem contratos, 
números de telefone, endereços de e-mail, correspondências pessoais e termos de confidencialidade de 
diversas celebridades no ramo do entretenimento.

News@TI
UOL EdTech entra para o Mapa Global 
de OPM da Holon IQ

@  O UOL EdTech, companhia especializada em tecnologia para 
a educação, entrou para o Mapa Global de OPM realizado 

pela Holon IQ, empresa australiana de consultoria especializada 
em educação. A empresa do Grupo UOL é uma das poucas fora 
do eixo China, Europa e Estados Unidos a serem citadas no 
levantamento. Para Alex Augusto, CEO do UOL EdTech, este 
é um reconhecimento importante do mercado internacional. 
“Neste mapa estão os principais players de edtech do mundo 
que estão abrindo caminho neste mercado. Ter o UOL EdTech 
nesse mapeamento global como o principal do mercado da 
América Latina nos mostra que estamos abrindo caminho para 
a oferta digital de educação por aqui também”, afirma Alex.

Programa da CNI e MCTIC seleciona instituições 
para aprimorar metodologias de gestão da inovação

@A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

abriram chamada para selecionar instituições interessadas em 
aperfeiçoar metodologias de gestão da inovação (GI) com foco na 
transformação digital do setor produtivo. O projeto, realizado com 
o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
vai selecionar até 15 entidades. Além do investimento inicial alocado 
na seleção e alinhamento conceitual das entidades participantes, foi 
aprovado recurso para a segunda fase do projeto, a fim de que as 
instituições realizem um projeto-piloto em empresas. As inscrições 
para a chamada do programa Nagi Digital poderão ser feitas no site 
do projeto (http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/ mei/
programas-mei/nagi-digital/) a partir de segunda-feira (25).

B2W Digital está com inscrições abertas para 
processo seletivo online do Programa de Estágio

@A B2W Digital - líder em e-commerce na América Latina 
e detentora das marcas Americanas.com, Submarino, 

Shoptime e Sou Barato - abre as inscrições para o Programa 
de Estágio B2W 2020, com vagas para São Paulo e Rio de Ja-
neiro. A companhia, que tornou seu processo de contratação e 
ambientação todo virtual neste contexto de isolamento social, 
fará a seleção para o programa de forma online e gamificada, 
trazendo referências do universo dos games em todas as etapas. 
A B2W oferece aos estudantes a oportunidade de desenvol-
verem suas carreiras em um ambiente dinâmico, colaborativo 
e com autonomia. A companhia quer atrair pessoas diversas, 
com diferentes visões de mundo para agregar ainda mais, e 
que tenham muita vontade de aprender, paixão por inovação 
e foco em resultados. Os aprovados no programa receberão 
bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de benefícios 
como vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e descon-
to em compras nos sites do grupo. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 7 de junho pelo site https://estagio.b2w.io/. Os 
candidatos também poderão acompanhar o programa pela 
página da B2W Digital no Linkedin, Facebook e pelo perfil 
do Instagram.

Vagas para desenvolvedores e programadores

@A Valemobi, empresa brasileira que oferece soluções full 
services para o mercado financeiro, está com 10 vagas de 

emprego abertas. As oportunidades são para Desenvolvedor 
Android, Desenvolvedor IOS, Programador Sênior, Programador 
Java Sênior e Especialista DevOps Sênior. Todas as vagas são 
presenciais, para início imediato e atuação na sede da empresa, 
localizada no Alto de Pinheiros, próximo ao Shopping Villa Lobos, 
em São Paulo. Porém, durante a pandemia da Covid-19, os traba-
lhos serão realizados remotamente, no esquema home office. O 
profissional deve ser formado em Ciências da Computação, En-
genharia, Sistemas da Informação ou áreas afins. As contratações 
podem ser em regime CLT ou PJ. Os salários e exigências variam 
conforme a posição e experiência do candidato. Para participar 
dos processos seletivos, os interessados devem encaminhar seus 
currículos para laura.moraes@valemobi.com.br.

ricardosouza@netjen.com.br

ABIMAQ e Spin Startups debatem 
a transformação da indústria

O presidente executivo da 
ABIMAQ, José Velloso, par-
ticipou de uma live realizada 
pela aceleradora de startups 
Spin Startups, no dia 12 deste 
mês, e apresentou as transfor-
mações da indústria perante os 
cenários de crise. A reunião via 
internet também contou com 
participação do CEO da Spin, 
Beny Fard.

Questionado sobre como a 
indústria de máquinas está 
vendo a situação da pandemia 
e o que ela pode fazer para mi-
nimizar seus efeitos deletérios, 
Velloso pontuou um histórico 
de problemas enfrentados na 
economia brasileira, as medidas 
adotadas e as soluções criadas 
para manter as empresas fun-
cionando.

O executivo da ABIMAQ 
adiantou que a economia veio 
de uma crise de 2014/2015, 
não conseguiu se recuperar e 
já está em outra. “Não saímos 
daquela crise porque ela dei-
xou uma quantidade enorme 
de desempregados no Brasil 

e muita gente abaixo da linha 
da pobreza. Ou seja, os efeitos 
deletérios dela não foram re-
solvidos e, em 2019, a nossa 
economia estava começando a 
melhorar e os próprios números 
da ABIMAQ e da indústria para 
2020 traziam boas previsões”.

Velloso também destacou que 
um dos grandes entraves para 
o crescimento econômico está 
relacionado ao Custo Brasil e 
alertou que abrir um negócio 
no País, empregar capital hu-
mano e honrar os tributos são 
alguns dos piores problemas 
enfrentados por possíveis in-
vestidores. “O Brasil é o país 
que tem a carga tributária mais 
injusta do mundo. Sem carga 
tributária tão alta seriamos mais 
competitivos”.

Quanto às medidas adotadas 
pela ABIMAQ para mitigar os 
efeitos deletérios do novo Coro-
navírus, Velloso adiantou que a 
entidade tem trabalhado junto 
ao governo federal para garantir 
a manutenção do emprego e das 
atividades do setor.

Guilherme Gueiros.
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