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Cenário pré-eleitoral
NNAs articulações já avançam entre portas a menos de dois
meses para os partidos definirem seus candidatos às prefeituras. Em São Paulo, com a incerteza da candidatura à
reeleição de Bruno Covas, o MDB lançou o apresentador
de TV José Luiz Datena, que terá Márcio França (PSB)
como principal adversário - e a possibilidade de nome do
PT na vice. Eduardo Paes (DEM) já conversa com líderes
de partidos e de comunidades no Rio de Janeiro, enquanto
o prefeito Marcelo Crivella tenta colar nos bolsonaristas.
Enquanto o presidente Bolsonaro e o governador Wilson
Witzel não decidem quem lançar na cidade, o governador
presidenciável paulista João Dória se antecipou com o
nome do ex-ministro Gustavo Bebbiano (PSDB).
Internet

Pernambucanos
NNNo Recife, cenário curio-

so: João Campos (filho do
saudoso Eduardo), do
PSB, e Marília Arraes (PT)
podem duelar. Corre por
fora a delegada de polícia
Patrícia Domingos (Podemos), revelação ligada aos
bolsonaristas da capital
pernambucana.

Estreia da CNN
NNA CNN Brasil adiou sua
estreia desta segunda-feira para 15. No dia das manifestações pró-governo,
quando vai cobrir ao vivo,
e distribuir imagens pelo
mundo.

Cardápio
NNA liberação de cassinos
no Brasil entra no cardápio do jantar do presidente Jair Bolsonaro, na Flórida, com o presidente Donald Trump - que é amigo
de Sheldon Adelson, seu
financiador político. Adelson é dono dos maiores
cassinos dos EUA.

Amigo próximo
NNÉ

o deputado Eduardo
Bolsonaro, filho de Jair e
presidente da Comissão
de Relações Exteriores,
quem vai ser o tradutor do
encontro. Eduardo caiu
nas graças de Trump.

Assento livre
NNO decreto presidencial
10.267 sobre regras de
voos em jatos da FAB, publicado ontem, não tem
novidades. Ministros de
Estados - cargo que mais
utiliza, há muitos nos governos, para ir para casa
com desculpa de compromissos oficiais - continuarão a usar os jatinhos. Presidentes da Câmara, Senado e STF, idem. Não houve
nenhuma restrição.

Personagem global, garoto propaganda de multinacionais, o craque tem
compromissos em diferentes países. Mas está
com o passaporte brasileiro apreendido por processo de crime ambiental
no Sul.

Cartão vermelho 2
NNCom a moda de compliance em contratos, Ronaldinho corre sério risco
de perder patrocínios com
a prisão em Assunção, e
também o título de embaixador da ONU.

Ciumeira
NNO senador Humberto
Costa (PT) vive destilando ódio contra sua colega petista Marília Arraes,
deputada federal, por não
ter votado nele e no governador Paulo Câmara (PSB
-PE) nas eleições de 2018.
Mesmo a contragosto reconhece a intervenção da
Executiva Nacional em
favor da candidatura própria do PT para a Prefeitura do Recife neste ano.

Memorial do frevo
NNHumberto Costa legisla

em causa própria, pois foi
justamente em 2018 que
não fez nenhuma oposição em coligar-se com o
seu inimigo Jarbas Vasconcelos (MDB), numa
dobradinha vitoriosa para
o Senado. A coligação rifou a candidatura de Marília ao Governo, articulação com aval do ex-presidente Lula da Silva.

UFC Brasília
NNNão, não é porradaria
entre o Planalto e o Congresso. A capital federal
recebe a edição mundial
do evento no próximo
sábado.

Cartão vermelho

Víru$

NNA Polícia Nacional do Pa-

NNFabricantes brasileiros
de produtos de álcool gel,
luvas e máscaras de proteção facial exportaram todas as suas reservas para a
China. E há encomendas.

raguai investiga se Ronaldinho Gaúcho comprou
o passaporte no país hermano para seguir agenda
internacional imediata.
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Todos os prêmios para Elza Soares
Luís Pimentel
jornalista e escritor

O

Carnaval 2020, que acabou de
acabar, promoveu oportuno
resgate da música do gênero, com a volta de belos e criativos
sambas de enredo. E ainda reverenciou uma personalidade marcante de
nossa cultura popular, que há muito fazia por merecer. Homenageada pela Mocidade Independente de
Padre Miguel, a cantora Elza Soares
emocionou e comoveu a avenida, foi
aplaudida do início ao fim do desfile
de sua escola e recebeu prêmio máximo como Personalidade do Ano.
Para Elza, todos os reconhecimentos são e serão merecidos. Cidadã do
mundo, do subúrbio e da Zona Sul
do Rio de Janeiro, da infância em favelas, com latas d’água na cabeça, ao
sucesso explodindo mundo afora, recebendo elogios de quem conhece o
seu ofício, Elza é de todos.
Já me disse em uma entrevista, para a
revista Música Brasileira: “Degustei lágrimas como quem degusta vinho. Sei o
gosto que elas têm”. Não foi apenas uma
frase de efeito. Quem conhece um pouco
de sua história sabe que ela comeu o pão
que o diabo amassou, antes de brilhar
tão lindamente na Sapucaí.
Elza Soares, uma das mais brasileiras
entre as cantoras brasileiras, continua
cantando melhor do que nunca. Possui
recursos vocais personalíssimos, arrancando as sílabas da garganta como
se quisesse estourar as veias do corpo.
Parece que “rói do cóccix ao pescoço”,
como no verso da música que Caetano
Veloso escreveu para ela e que virou
título de um dos seus mais belos CDs.
Outro que homenageou lindamente
a garra da cantora, seu som em fúria,
foi Chico Buarque. Lembrou o craque
dos craques, na canção Dura na queda:
“Apanhou à beça, mas pra quem sabe
olhar/A flor também é ferida aberta/E
não se vê chorar”.
Do velho 78 rotações ao CD, são
mais ou menos 100 discos gravados,
no Brasil e no exterior (está lançando

mais um!). Nos EUA, resolveram examinar sua garganta e concluíram que
as cordas vocais eram defeituosas. Um
defeito perfeito.
“Armstrong ficou deslumbrado
quando viu que termino de cantar
e falo normalmente, que esse som é
puro efeito vocal. Ele me chamava de
filha espiritual”. Não vai nesse depoimento nenhum excesso de vaidade.
Simples relato.
O sucesso enorme que fez com mú-

sicas como Mulata assanhada, Se acaso você chegasse, Língua, Malandro,
Cadeira vazia etc., não mudou sua estrada, desde o início para cima:
“Sou uma poderosa. Vitoriosa quatro vezes: mulher, negra, estrela e gostosa”. Diz o último verso da canção do
Chico: “O sol ensolará a estrada dela...”.
A estrada sempre esteve ensolarada.
Elza Soares é a verdadeira guerreira
da luz. Para ela, todos os prêmios. Hoje
e sempre.

Cuidados com compras em sites no exterior
Cátia Vita

Assim é importante que se tenha cuidado na hora da compra, pois o valor do tributo que incide no produto
pode aumentar o seu valor final ou,
até mesmo, superar o valor daquilo
que está comprando.

advogada especialista em Direito do
Consumidor

P

rimeiramente é importante se
tratando de sites no exterior,
pesquisar sobre problemas recentes de atendimento, principalmente no pós-venda, e procurar a opinião
de outros compradores a respeito do
produto que prentede comprar.
O consumidor também deve verificar se o site informa dados essenciais
como endereço e telefone da loja, assim como o prazo de entrega justo.
Sempre lembrando que preços muito
baixos podem indicar possíveis fraudes e é importante estar atento. Além
de ser fundamental conhecer a reputação do site, é preciso tomar cuidado
com os dados pessoais que serão informados à loja online e as políticas
de privacidade.
A compra de produtos feita por
sites do exterior faz incidir tributos
específicos e tem o seu trâmite regulamentado por legislação especial.

“O grande problema
das compras
internacionais é que
o produto pode já se
encontrar fora do
alcance do site ou
vendedor”
Vale ressaltar o cuidado que se deve
ter também com extravios e atrasos,
onde para evitar problemas o consumidor deve compreender a política de
reembolso do site. Em caso de extravio, a primeira medida a ser tomada
é entrar em contato com a loja para

explicar a situação, e, na maioria dos
casos quando o atraso ocorre por culpa
da empresa ou vendedor, muitos sites
reembolsam o valor do pedido. Porém
é necessário estar atento aos prazos
estabelecidos na política do site.
O grande problema das compras
internacionais é que o produto pode
já se encontrar fora do alcance do site
ou vendedor, já que pode estar retido
na Receita Federal ou nos Correios.
Neste caso, uma possível solução seria
reclamar na Ouvidoria do Ministério
da Fazenda ou no site dos Correios.
O Código de Defesa do Consumidor brasileiro pode abranger compras
internacionais. No entanto, haverá
sempre um risco ao consumidor se
não houver algum representante do
site no Brasil. É claro que um cliente
pode entrar com uma ação contra um
fornecedor estrangeiro, mas os custos
tornariam o processo no estrangeiro
inviável.
Vale lembrar ainda, que caso a página virtual não forneça em local de
fácil visualização o endereço de seu
estabelecimento, tal atitude já é um
grande motivo para desconfiar.
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