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Coluna do Heródoto

Desafiar o presidente 
da República é um ato 
temerário. O chefe do 
Poder Executivo tem 
todos os poderes nas 
mãos. 

Há um clima de medo e 
receio de represálias 
contra quem ousar 

contrariar o presidente e 
sua política. O presidente 
se esforça para manter a 
opinião pública ao seu lado, 
e para isso lança mão de 
um controle dos movimen-
tos políticos que possam 
chamar a atenção da nação 
contra o que se considera 
excessos praticados. 

A maioria dos políticos do 
Brasil temem que a popula-
ridade do presidente possa 
torná-los impopulares, acu-
sados de tramar contra o 
país e impedir que as ações 
a favor dos trabalhadores 
sejam implementadas. De 
fato, as promessas feitas 
diariamente e divulgadas 
pelos canais oficiais acenam 
com propostas que visam 
melhorar a vida principal-
mente dos mais pobres. 

Isso, segundo os estra-
tegistas do presidente, é a 
base para manter o governo 
estável e encurralar a opo-
sição. Esta está desgastada 
com os embates políticos e 
ideológicos, principalmen-
te a esquerda rotulada de 
estar ao lado das ditaduras 
comunistas do mundo. As 
elites econômicas, por sua 
vez, temem que esses mo-
vimentos possam atrapalhar 
seus planos de se manter 
no controle das diretrizes 
financeiras do país.

O presidente, assessorado 
por um grupo de especia-
listas em comunicação, 
quebrou a intermediação 
dos jornalistas de veículos 
de imprensa. Importou o 
modelo de falar diretamente 
para a população e com isso 
enfraquecer os opositores 
quer na mídia, quer nos 
movimentos políticos. As 
lives acontecem à noite, em 
âmbito nacional, a partir das 
emissões diretamente da 
capital da República. 

Os recados, as ações do 
governo, as novas iniciati-
vas, os novos decretos são 
anunciados em primeira 
mão nessas lives. A impren-
sa é obrigada a acompanhar, 
anotar as novidades e depois 
correr atrás dos detalhes 
para publicar para o seu 
público. Daí nasce mais uma 
dificuldade, uma vez que 
o governo tem o controle 
dos detalhes e é preciso se 
apoiar no que dizem as fon-
tes oficiais. Naturalmente 
que tudo é arranjado para 
que só as informações que 
prestigiem o governo e o 
presidente estejam dispo-
níveis para a população 
brasileira. 

Os resultados, até agora, 
são amplamente favoráveis 
e a figura do presidente é 
enaltecida com suas fotos 
nas repartições públicas, 

gabinetes dos governantes 
aliados e até mesmo em 
concentrações populares. 
O governo não perde opor-
tunidade de promover as 
festas nacionais com seus 
slogans, a participação 
pessoal do presidente e 
até mesmo com suas fotos 
empunhadas nos desfiles 
cívicos.

A guerra em curso é um 
dos pretextos para justi-
ficar ações restritivas do 
governo.

O comércio mundial se 
desarranjou e há dificulda-
des para que importações e 
exportações se processem 
como antes. O custo de 
vida não para de aumentar, 
a inflação é sentida na hora 
que os mais pobres fazem 
suas compras. O nó górdio 
é a escassez de combustíveis 
nos postos de abastecimen-
to. Os preços da gasolina e 
do diesel disparam, por isso 
a população busca fontes 
alternativas para movimen-
tar caminhões, tratores e 
carros. 

Há insatisfação no ar. Um 
momento propício para 
redigir e divulgar um ma-
nifesto contra o governo. 
Um grupo de intelectuais 
desafia o governo e junta 
assinaturas. O movimento 
eclode em Minas Gerais. É 
o primeiro documento de 
relevância contra a ditadura 
de Getúlio Vargas. A prova 
do sucesso do documento é 
a quantidade de assinaturas 
de pessoas conhecidas pela 
população e o manifesto 
tem grande aceitação entre 
o povo. 

Mais de 50 mil cópias 
saem de uma gráfica clan-
destina mineira e chegam 
ao Rio de Janeiro, a capital 
da República. Os jornais 
publicam. A reação é 
imediata com represálias 
do governo que destitui 
os rebeldes de cargos 
públicos. Os signatários 
perdem os seus empregos. 
Até ex-presidente da Re-
pública assina. A ação não 
tem força para pressionar 
o governo a convocar 
uma assembleia nacional 
constituinte e acabar com 
a ditadura implantada em 
1937, o Estado Novo. 

As retaliações são con-
sideradas brandas pelos 
jornalistas para não desper-
tar a insatisfação popular. 
Afinal a Segunda Guerra 
Mundial está no seu auge 
e com a vitória dos Alia-
dos tudo vai ser diferente 
no Brasil e no mundo. O 
manifesto tem mais um 
efeito histórico do que po-
lítico, mas abre as portas 
para novas manifestações, 
ainda em 1943, como a De-
claração dos Princípios do 
Congresso de Escritores, 
de janeiro de 1945.

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, 

além de autor de vários livros de 
sucesso. Acompanhe-o por seu 

canal no YouTube “Por dentro 
da Máquina”, clicando no link: 

(https://www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Manifesto 
contra o 
governo

São Paulo, sexta-feira, 12 de agosto de 2022 Negócios6

A Apple no meio  
da briga China-Taiwan

A Apple teria alertado seus fornecedores taiwaneses para que, quando enviarem partes para suas fábricas 
na China, identifiquem esses produtos como originários de “Chinese Taipei” ou “Taiwan, China”, o que 
certamente não agradará aos taiwaneses.

Vivaldo José Breternitz (*)

Isso já era previsto pelas regras 
chinesas, mas sua alfândega nunca 
levou essa exigência a sério, até que 

a deputada Nanci Pelosi resolveu, mo-
vida por interesses eleitoreiros, visitar 
Taiwan, que o governo chinês entende 
ser parte de seu país.

Irados, os chineses responderam com 
manobras militares e passando a fazer 
exigências como essa, que colidem com 
as regras taiwanesas, que exigem que 
produtos que saem do país tenham mar-
cas que os identifiquem como fabricados 
em “Taiwan” ou na “Republic of China”.

Muitas empresas americanas têm 
um relacionamento complicado com 
a China, inclusive a Apple, que não 
comentou o assunto. Mas se a informa-
ção for verdadeira, não será a primeira 
vez que a empresa tentará apaziguar o 
Partido Comunista Chinês (que de co-
munista tem apenas o nome): em 2019, 
a Apple removeu o emoji da bandeira 
de Taiwan do iOS para seus usuários 

nais devido a problemas alfandegários 
provavelmente seriam desastrosos para 
a Apple, pois boa parte de seus produtos 
é montada na China.

De qualquer forma, se eu fosse taiwa-
nês colocaria minhas barbas de molho...

 
(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 

Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 
Brasileiro de Internet das Coisas.

de Hong Kong, em meio aos protestos 
pró-democracia que ocorreram na 
cidade naquele ano.

É possível que nesse caso, a Apple 
tenha sentido que não tinha escolha 
a não ser cumprir a política da China 
sobre remessas de Taiwan, pois antes 
do lançamento do iPhone 14, que deve 
ocorrer ainda este ano, atrasos adicio-
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Estado do Rio de Janeiro). São ao todo 100 vagas e pode se 
candidatar quem tiver 18 anos ou mais, ensino médio com-
pleto e comprovante de residência na Região Metropolitana 
do Rio. A SuperVia vai oferecer uma ajuda de custo para ali-
mentação e deslocamentos dos estudantes. A prioridade será 
para aqueles que residam próximo ao sistema ferroviário e a 
concessionária quer estimular a presença de mulheres entre os 
alunos. As inscrições podem ser feitas até o dia 21/08, através 
do site https://www.vagas.com.br/vagas/v2416888/escola-de-
-formacao-de-maquinista.

SuperVia abre 100 vagas para curso em 
Escola de Formação de Maquinista

@A SuperVia está com vagas abertas para a Escola de For-
mação de Maquinista, um curso para quem quer iniciar 

o processo de capacitação sobre o funcionamento do sistema 
ferroviário e depois seguir a carreira de maquinista na própria 
concessionária ou em outras empresas do mercado. A Escola 
de Formação de Maquinista é uma iniciativa da SuperVia e 
conta com o apoio da Firjan (Federação das Indústrias do 

ricardosouza@netjen.com.br

Cinco dicas de o que considerar na hora de 
escolher um smartphone por assinatura

Não é fácil encontrar por aí um 
smart phone top de linha a um preço 
mais em conta. Ainda mais se o seu 
sonho de consumo é ter em mãos um 
iPhone de última geração. No Brasil, 
há mais celulares do que pessoas, 
conforme apontam estudos da área, 
e paralelo a isso, trata-se de um mer-
cado pouco acessível. 

 
Mas a boa notícia é que esse jogo 

está virando. Graças à consolidação 
do conceito phone as a Service, é 
possível democratizar o acesso a 
aparelhos poderosos. Para se ter 
noção, a contratação de um celular 
por assinatura pode sair quase dois 
terços mais barata do que o valor de 
um smartphone novo. 

 
Então, para facilitar na hora da es-

colha de um aparelho “as a service”, 
tenho cinco dicas que podem e devem 
ser levadas em conta: 

 
Custo-benefício é o caminho 

Atente-se aos valores que cabem no 
seu bolso. Há ofertas de planos para 
quem busca smartphones poderosos 
a preços acessíveis, lançando mão 
do conceito “como novos”, e existem 
também opções de assinatura para 
quem deseja ter sempre um aparelho 
novo e de última geração.  

 
Na primeira ocasião você recebe em 

casa um celular usado, mas que passou 
por um processo de renovação. Ou seja, 
recebeu peças novas e foi reconfigura-
do e remontado conforme os padrões 
de fábrica, voltando a ter garantias.  

 
Seguro é vida! 

A invés de “só” receber um celular 
de ponta, quem optar pela assinatura 

também pode adquirir um “pacote com-
pleto”. Ou seja, escolha uma empresa 
idônea que inclui no valor da mensalida-
de seguro contra roubos e danos físicos. 
Dessa forma, é possível proteger seu 
eletrônico e ter mais tranquilidade no 
uso. Afinal, não faz sentido assinar para 
usufruir de um dispositivo de ponta na 
palma das mãos e não ter garantias de 
assistência se algo ocorrer. 

 
Método de pagamento prático e 
inteligente 

Importante também é ter disponível 
um serviço de assinatura de primeira 
e que não comprometa o limite do 
seu cartão de crédito. Afinal, ninguém 
quer comprometer todo o limite do 
cartão só com uma compra. Então, 
recorra a uma empresa que pratique 
pagamentos recorrentes. 

 
Agilidade na entrega 

Nada mais frustrante do que pagar 
por um serviço que demora a ser co-
locado em prática. Por isso, compare 
também prazos de entrega. Alguns 

serviços de assinatura de celulares 
podem demorar quase 30 dias úteis 
para enviar o smartphone desejado 
após a aprovação dos documentos. 
Já outros têm prazos de postagem 
de até 10 dias úteis. 

 
Amei, posso comprar? 

O único “porém” ao optar pelo con-
ceito de Phone as a Service é se apai-
xonar, de fato, pelo aparelho escolhido 
e desejá-lo de forma definitiva. Nesses 
casos, após um período determinado, 
há empresas que viabilizam a compra 
do aparelho. 

 
Depois dessas dicas vai dizer que 

a vontade de aderir a essa nova 
realidade do mercado brasileiro 
não apareceu? Então, um conselho 
extra: aposte nessa solução, porque 
usar celular sem se preocupar com 
mais nada é a nova tendência!

 
(Fonte: Letícia Bufarah é responsável pelo 

marketing da Leapfone, startup do segmento 
de Phone as A Service, que permite que mais 

brasileiros tenham acesso a smartphones 
poderosos por meio de assinatura de aparelhos 

novos e como novos).
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