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 E d i t o r i a l

Soluções completas em 
Automação  para 
Diversos ramos 

Telefones: (61)
Geral                                                         3274-6018
Plantão noturno                                  998-03-9373
Plantão fim de semana e feriados  998-22-9736
Vendas:                999-55-6798/ 999-14-4322

O mercado de automação está agitado. 
Apenas neste mês temos dois assuntos 
que podem mudar muito sua vida: A 

entrada em vigor da LGPD – Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais, que está agitando o 
mundo todo e que vai mudar a forma como 
você se relaciona com seus clientes cadastra-
dos nos sistemas Colibri, Fênix e NoxMob. 

Outro assunto do momento é o PIX, uma 
nova e moderna forma de pagamento 
lançada pelo Banco Central, que co-

meça a valer em novembro e representa uma 
espécie de TED só que: gratuito para pessoas 
físicas, rápido (praticamente imediato), dis-
ponível 24/7, 24 horas por dia, sete  dias por 
semana. Mas simplesmente não temos espaço 
pra falar de LGPD e PIX – fica pra edição de 
Outubro. Temos como novidade uma nova 
parceria com uma plataforma de pagamentos 
digitais, o Shipay, uma nova versão do PED+ e 

uma solução tecnológica super testada e apro-
vada, a Delivery VIP, totalmente integrada 
com o Colibri. É o nosso Destaque do Mês. 

E na edição do mês de outubro esperamos 
ter uma “cara totalmente nova” do nosso 
informativo que vai ficar mais acessível 

nas telinhas dos “smarts” e vai circular no 
WhattsApp. Vai ficar mais “clean”, com visual 
mais bonito e mais informativo - quem viver 
verá! 

Acostume-se, pois, a ler este Informati-
vo e faça-o circular entre seu pessoal 
técnico – ele é de grande utilidade e o 

ajudará a tirar melhores resultados dos seus 
sistemas e aproveitar melhor seus recursos.   

É isso e é muito – temos ainda o BAÚ, já 
que recordar é viver, os BÃO pra deso-
pilar o fígado e os FEI pra lamentar e 

chorar,  já que nem tudo são flores. Um gran-
de abraço! Boa leitura! Obrigado!

Comandas 
individuais de 

consumo - 
A briga é sua!
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Parceiro 
SHIPAY
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Nova Versão 

PED+
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Tem parceiro novo na área e total-
mente integrado ao Colibri. O 
Delivery VIP é uma plataforma 

completa de delivery com as seguintes 
características:

1 Gestão de pedidos -Painel WEB 
intuitivo e completo para gestão do 
seu delivery;

2 Cardápio /Cadastro Flexível – O 
DeliveryVIp possui um cadastro 
flexível que adapta-se a diversos 

tipos de estabelecimentos e produtos; 

3 Gestão de clientes – Tenha acesso 
a todos os dados de seus clientes 
para uma melhor fidelização – o 

cliente é SEU! 

4 Promoções – crie livremente cam-
panhas e cupons de desconto (em 
% e em valor) para aumentar suas 

vendas e 

5 Fidelização de clientes – gere mais 
consumo com um sistema fácil e 
intuitivo de pontuação. 

Além disso, o VIP é multiplata-
forma, facilitando a vida do seu 
cliente, tem geolocalização com 

integração ao Google Maps, diminuin-
do erros na entrega, tem conta digital 
integrada na qual você pode receber, 
você pode construir seu próprio mar-
ketPlace e criar sua loja virtual com sua 
marca – você  em evidência -, possui um 
painel gráfico (Dashboard) completo 
para você acompanhar em tempo real 
suas vendas. 

Completa integração com o sistema 
Colibri. Tudo com suporte TOP 
da Automática e da própria VIP.

www.automaticabsb.com
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CULTURAL/NOTÍCIAS/OPINIÃO 
Baú do Informativo: Relembra setembro de 2010

Pela primeira vez, em setembro de 2010 o nosso Informativo atingiu 8 páginas – e nun-
ca mais diminuiu – e enfrentamos até hoje, graças a Deus, a falta de espaço!

O tempo realmente voa – há 10 anos implantamos no Gama um cliente que até hoje 
nos traz muito orgulho, o Churrasquinho do Dudu, do casal Deuziene e Eduardo 

– um exemplo de vida que começou com alguns quilos de carne e uma churrasqueira 
improvisada em baixo de uma árvore. Hoje a casa ocupa duas enormes lojas próprias... 

Também implantamos em setembro, o TAYPÁ – Resto Peruano, no Fashion Park da 
QI 17 do Lago Sul, até hoje um sucesso por lá e que acaba de ser ampliado. Impres-

sionante o volume de importação de pimenta peruana feita pela casa... mais no site;

Mais uma vez fi zemos uma homenagem ao livro “O homem que calculava” de Mal-
ba Tahan e esse artigo reproduzimos na íntegra. O problema do troco: Beremiz 

(o homem que calculava), seu amigo bagdali e um poderoso xeique almoçaram numa 
hospedaria. Pediram a conta ao escravo sudanês que os servira – ele a trouxe no valor 
de 25 dinares. Depois de convencerem o xeique a não pagá-la sozinho, cada um deu ao 
escravo uma moeda de 10 dinares. Daí a pouco ele voltou com o troco em 5 moedas de 
1 dinar. Beremiz deu uma moeda para cada um e 2 de gorjeta ao escravo. O xeique en-
tão comentou: - houve aqui uma trapalhada: sumiu um dinar! Vejam bem: cada um de 
nós pagou 10 dinares e recebeu um de volta. Logo, cada um de nós pagou, na verdade, 
9 dinares. Somos três e, portanto, o total pago foi de 27 dinares – somando-se a estes 27 
os 2 dados ao escravo, obtemos 29 dinares. Dos 30 que foram entregues apenas 29 apa-
receram! Falta 1! Como explicar o mistério?  Beremiz interviu e disse: - Há um engano 
no vosso cálculo, ó xeique! A conta não deve ser feita deste modo. Dos 30 dinares pagos 
pela refeição, temos: 25 fi caram no caixa; 3 foram devolvidos e 2 fi caram com o escravo 
sudanês! – Pelos méritos do profeta! – exclamou o xeique – este cálculo acabou com o 
mistério do dinar desaparecido e salvou o prestígio desta velha hospedaria! 

Grande parte do espaço da edição foi dedicada à nossa parceria com a Keytec, solu-
ção com cartões inteligentes com chip que nos permitiu implantar 2 grandes proje-

tos: nas diversas lanchonetes do colégio Mackenzie (para atender a centenas de “mons-
trinhos” em poucos minutos de intervalo) e no restaurante do STJ, por onde passavam 
mais de 1100 pessoas/dia entre funcionários com cartões pré-pagos e visitantes com car-
tões pós pagos – os portadores de pré-pagos nem passavam pelos caixas, davam apenas 
uma “carteirada”, um projeto fantástico que teve que ser abandonado com o advento 
de novas exigências fi scais deste nosso país desorientado, que a Keytec não quis acom-
panhar. Uma pena!

Seq Setor   Pessoa  Telefone WhatsApp E-mail: 

01 Plantão  Plantão  998-22-9736     Não suporte@automaticabsb.com
02 Administração Margareth  992-92-3509  Sim fi nanceiro@automaticabsb.com
03 Adm./Suporte           Th ais               986-05-8287               Sim      thais@automaticabsb.com
04 Diretoria/Vendas Fabio Doria 999-55-6798  Sim fabio@automaticabsb.com
05 Diretoria/Vendas Wagner  999-14-4322  Sim wagner@automaticabsb.com
06 Suporte  Anderson  996-47-9622  Sim anderson@automaticabsb.com
07 Suporte  Daniel   999-65-2505  Sim daniel@automaticabsb.com
08 Suporte  Marcos 998-40-1778  Sim marcos@automaticabsb.com
09        Suporte                       Fabio Lemes 984-64-3489               Sim     fabiocarvalho@automaticabsb.com
10 Suporte  Wesley  999-31-9736              Sim wesley@automaticabsb.com.br  
11 GERAL  Tronco:  3274-6018  

Fale com a gente - anote 
telefones e e-mails
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CULTURAL/NOTÍCIAS/OPINIÃO
MUDANÇA NO TIME

A destruição da natureza no Brasil é uma ação ORQUESTRADA e ORGANIZADA 
pelo governo Bolsonaro, executada pelo Salles e corroborada e justifi cada pelo 
Mourão, com incríveis frases idiotas. Basta ler as matérias selecionadas abaixo:

Na “terra de Mourão”, garimpo ilegal atua no AM sob vista grossa do Exército. Ope-
ração Verde Brasil envia informações contraditórias sobre o combate à atividade 
na região – uma vergonha nosso exército (com minúscula mesmo) acovardado...

Clicando na setinha da direita você encontrará outro crime hediondo dessas crimi-
nosas: Mineradoras contaminam água na Terra Indígena Kayapó – impactos am-
bientais no Pará foram atestados pela Funai. Outro crime que não vai ser apurado 

e ninguém será punido – é nojento! 
https://acervo.folha.com.br/digital/leitor.do?numero=49278&anchor=6418974&pd=
176a196c61ff 1d452c63b6a36e7561
 

Corrida do ouro em Roraima agita o mercado de mercúrio – substância entra no 
Brasil pelas nações vizinhas e alimenta garimpos ilegais. O maior problema é que 
prefeitos e autoridades em geral não consideram os ladrões do garimpo como ban-

didos – de uma forma ou outra todos se benefi ciam deles – menos o país e a natureza. No 
futuro serão gasto milhões para limpar os rios hoje atacados com furor diabólico!
https://acervo.folha.com.br/digital/leitor.do?numero=49286&anchor=6419466&pd=
a17e12cad0c99be28d3aeca664ce6d3f 

Fracasso em preservar a biodiversidade – países não conseguem cumprir nenhuma 
das 20  metas fi rmadas há 10 anos para a manutenção da diversidade biológica do 
planeta, mostra relatório da ONU. Documento também enfatiza retrocessos na 

proteção da Floresta Amazônica brasileira. Sem chances de melhoras com imbecis como 
Trump e Bolsonaro dando as cartas... procure a página 13 do caderno Ciências &  Saúde 
– Correio do dia 16/09/20.
https://fl ip.correiobraziliense.com.br/index.php?cd_prded=&dtEdcaoIni=16%2F09%
2F2020&dtEdcaoFim=16%2F09%2F2020&search=search

Em caso de difi culdade, recorte e cole no seu navegador

GARIMPO - Destruição orquestrada

Durante a pandemia grande parte das 
empresas recorreram a demissões. 
Pelas difi culdades compreensíveis 

em formar pessoal técnico, essa alternativa 
não era viável para a Automática e todos 
devem imaginar as difi culdades que pas-
samos com grande parte de nossos clien-
tes fechados e com muitos faturamentos 
suspensos. Mas ainda assim tivemos uma 
perda lamentável, o Eduardo nos deixou - 
apaixonou-se pela ramo de fabricação de 
móveis e com alguns amigos de infância 
embarca em novos sonhos e desafi os. Tris-
tes por não contar mais com seu impor-
tante apoio, nos últimos tempos no difícil 
plantão noturno, fi camos felizes em saber 

do seu entusiasmo nas novas atividades e 
desejamos a ele muito sucesso e realizações 
na nova vida. Ao mesmo tempo em que 
agradecemos seu profi ssionalismo e sua 
dedicação à nossa empresa por quase qua-
tro anos. 

Quem foi atendido por ele certamente 
guardará na memória sua simpli-
cidade e compromisso em atender  

bem. MUITO OBRIGADO e SUCESSO! 
Para o seu lugar contratamos o Marcos, 
que certamente enfrentará muitas difi -
culdades para chegar ao nível técnico do 
Edu... mas boa vontade não lhe falta! Su-
cesso Marcos! 
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T E C N O L O G I A / U T I L I D A D E S

Essa área de meios de pagamento digitais 
vem  sofrendo uma enorme revolução 
tecnológica - A NCR fez uma parceria com 

a Shipay integrando-a ao Colibri nas suas novas 
versões - Veja como funciona:
Passo 1 - O cliente informa ao caixa por meio de 
qual carteira digital deseja pagar;
Passo 2 – O operador de caixa seleciona a opção: Pagamentos Digitais, escolhe a cartei-
ra e o Colibri gera um QR Code na tela;
Passo 3 – O cliente faz a leitura por meio do aplicativo da carteira digital escolhida e
Passo 4 -  O Colibri informa a fi nalização do pagamento ao operador de caixa.

Informativo AutomáticaInformativo AutomáticaInformativo Automática

P a r c e i r o  S H I PAY

Informativo Automática 

L E G I S L A Ç Ã O / T R I B U T A Ç Ã O

No nosso Informativo de Julho co-
mentamos sobre a Lei 6  .506 pu-
blicado no DODF em 20/02/2020, 

solicitando às entidades ligadas ao setor 
(Sindhobar, Abrasel e outras) que lutassem 
para que o governador a vetasse. A lei foi 
proposta pelo distrital Chico Vigilante e 
aprovada pela Câmara.

Em nossa opinião, é uma intromissão 
intolerável do governo na forma como 
os donos de restaurantes atendem 

seus clientes: a eles cabe decidir a melhor 
forma e não ao governo. 

Em agosto, o  Jael, presidente do Sin-
dhobar nos informou gentilmente via 
e-mail (publicado na íntegra por nós 

na edição do mês) que o  governador, a seu 
pedido, já tinha vetado a Lei, mas que a 
Câmara tinha derrubado o veto.

Cumprimos o nosso papel de informar 
e alertar. A pergunta pertinente que 
se coloca é: tendo essa lei sido pro-

posta, aprovada, vetada e teve o veto derru-
bado em plena pandemia, “ela vai pegar?”. 

Uma coisa é certa: ela está em vigor e 
se o GDF colocar a fi scalização na 
rua, os impiedosos fi scais podem fa-

zer a festa: intimar (e intimidar...), multar, 
interditar... 

Para nós da Automática, tanto faz - o 
cliente pode pedir a troca do módu-
lo de venda Mesa pelo de Ficha sem 

custo (só burocracia na troca), as coman-
das eletrônicas (Ipod´s, celulares,  maqui-
ninhas inteligentes de cartões da Rede, da 
PagSeguro, da Cielo e da GetNet) vão fun-
cionar normalmente, já que  poderão ser 
reconfi guradas para Ficha. 

E o Colibri e também o NoxMob fun-
cionarão normalmente com o módulo 
de venda Ficha. Tudo isso não muda 

a verdade: É UMA INTROMISSÃO INTO-
LERÁVEL DO GOVERNO no modo como 
os restaurantes atendem seus clientes.

Para nós não resta outra alternativa a 
não ser ajudar nossos clientes a aten-
der à nova lei - e estamos inclusive 

nos preparando para imprimir cartões de 
consumo com código de barras... Mas per-
manecemos na crença de que os restauran-
tes devem agir junto à Abrasel e ao Sindho-
bar para derrubarem essa lei inaceitávl que 
é uma afronta à inteligência e bom senso...

Fizemos o que nos cabia fazer - e não 
temos mais como interferir - estamos 
ao dispor para ajudar - MAS A BRIGA 

É SUA!

C o m a n d a s  i n d i v i d u a i s  d e  c o n s u m o  -  A  b r i g a  é  s u a !
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T E C N O L O G I A / U T I L I D A D E S

Nova versão 2.5.0.0  PED+

Todos os sistemas de automação estão 
constantemente sendo atualizados. 
No nosso país louco e instável, grande 

parte destas atualizações ocorre para atender 
a mudanças nas regras fi scais de tributação e 
legislação. 

Agora mesmo, todos os sistemas de 
automação estão sendo mudados para 
atender ao PIX. Outras atualizações 

ocorrem em função do próprio desenvol-
vimento tecnológico, com o surgimento de 

novas ideias, novas máquinas e novos produ-
tos – assistimos recentemente a uma corrida 
dos desenvolvedores para integrarem suas 
soluções às novas maquininhas inteligentes 
das intervenientes de cartão. 

E uma terceira razão é a correção de erros 
detectados pelos usuários e clientes na 
operação do dia-a-dia e também de no-

vas necessidades e sugestões dos clientes para 
que os sistemas atendam a novas demandas.

O Colibri há muito tem integração com 
diversos aplicativos de entrega. Uma 
integração muito utilizada e uma das 

mais efi cientes do mercado, é com o Ifood. 
Pois é, com a nova versão do Colibri já plane-
jada para chegar ao mercado nos próximos 
dias, essa integração fi cará ainda melhor, 
mais robusta e evitará a rejeição, pelo Coli-
bri, de muitos pedidos vindos da plataforma 
Ifood diminuindo drasticamente os pedidos 
rejeitados e cancelados.... mais dinheiro no 
seu bolso!  

Na página seguinte essa e muitas outras 
novidades na nova versão liberada a 
partir do mês de Outubro...

Quem recebeu muitas novidades nas 
últimas versões foi o NoxMob, mas 
infelizmente isso fi ca para a edição de 

outubro - aguarde!

Novas versões 
exigem atenção!

Integrações SHIPAY

Lançada a versão 2.5.0.0 do PED+ (módu-
lo de comandas eletrônicas do Colibri) 
- ela tem as seguintes novidades:

1Suporte para pagamento por carteira di-
gital - A partir deste release, e juntamente 
com a versão 9.4 do Colibri, o PED+ con-

seguirá efetuar 
pagamentos uti-
lizando carteira 
digital, através 
do gateway Shi-
pay.

2Desconto 
agora obe-
dece a con-

fi guração - Implementado o tratamento para 
verifi car se o desconto por valor está ativo no 
Colibri, caso não esteja habilitado, não será 
possível aplicar desconto pelo PED+.

3 Corrigido o tamanho dos campos no 
check-in - A tela de check-in do PED+ 
não estava permitindo: a) Nome maior 

que 5 caracteres; b)  Telefone com DDD -  A 
partir desta nova versão, já permitido este 
uso, no PED+.

4 Corrigida 
impres-
são da 

Pré-conta na 
máquina POS 
da GetNet - 
Na máquina 
da GetNet,  a 
impressão da 

pré-conta, não estava imprimindo o número 
de pessoas e nem o valor total da conta por 
pessoa. 
Equipe NCR
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T E C N O L O G I A / U T I L I D A D E S
Informativo AutomáticaInformativo AutomáticaInformativo Automática

N OVA  V E R S Ã O  D O  CO L I B R I 

O release 2020.5 será liberado em breve. Estamos fi nalizando o QA da versão 4.0 do De-
livery Connect e então teremos todos os pacotes prontos para a liberação no Market-
-Place.

Os módulos que serão atualizados com este pacote, são listados abaixo, com as princi-
pais novidades.

1Binários 4.1 - Publica novos call-backs para uso pelos plugins - Isto signifi ca maior cone-
xão e melhora na integração do Binários com o POS, oferecendo maior segurança e facili-

dades de confi guração do módulo fi scal;

2POS 9.4 - fornece call-backs de consulta de licença para os plugins. Exibir o nome da loja 
no cabeçalho de fechamento do operador e período. Tratamento do espaço extra quando 

digitado erroneamente no logradouro, para envio para a SEFAZ;

3Delivery Connect 4.0 - Conector do iFood foi embarcado como preparação para entra-
da de novos conectores. Todos os pedidos recebidos são imediatamente confi rmados no 

iFood, mesmo que não tenham sido lançados no POS;

4Incluídos os motivos de cancelamento para o iFood - Essa nova versão do Delivery con-
nect vai diminuir bastante a rejeição pelo Colibri dos pedidos do Ifood – em caso de diver-

gência de preços, por exemplo, o pedido não será cancelado e o Colibri vai assumir o preço 
que veio do Ifood – o sistema gerenciará melhor a entrada de pedidos, eliminando muitas 
divergências automaticamente – vai “dar pra sentir na prática - E NO BOLSO!”; 

5Delivery Dashboard 4.0 - O Dashboard será distribuído em um pacote próprio, para que 
ajustes de usabilidade na interface não forcem a atualização do serviço. Na prática facilita-

rá o uso pelo suporte;

6Payment 2.0 - Fornece serviço de pagamento via QR Code para aplicações mobile. O siste-
ma de recebimento estará preparado para a nova tecnologia PIX  (espécie de TEF embuti-

do) na aplicação que aumenta a segurança de operações; 

7Fiscal 10.5 - Nova confi guração para economia de papel, que exibe a pergunta se quer 
imprimir a DANFE ou não. Incluído máscara para preenchimento do campo texto cBe-

nef, para evitar erros de digitação. Feito ajuste para enviar Redução Z, quando não possuir 
valores no arquivo do bloco X no Estado Santa Catarina.  Este módulo mostra a difi culdade 
de desenvolver sistemas de automação no Brasil – Santa Catarina AINDA utiliza impresso-
ras fi scais... No nosso caso no DF, que usamos NFC-e essa nova versão do Fiscal permitirá a 
emissão de NFC-e com mais ou menos 1/3 do tamanho atual, com enorme economia de pa-
pel. Pode-se até mesmo, opcionalmente, não imprimir a DANFE;

8Rodizio – será feito um rodizio de atualizações automáticas conforme o número de série 
da cópia. Como de praxe, faremos um rodízio dos números de série segundo o plano pré-

-defi nido - isto facilita a vida dos técnicos de suporte;

9 Regras de Download – defi ne regras para downloado de atualizações - essa característica 
interessa apenas aos técnicos de suporte;

Colibri - cada dia mais seguro, mais completo, com mais parcerias e melhores opções para 
o gerenciamento de vendas em restaurantes e similares. Imbatível!
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E I T A Q U E O T R E M T Á B Ã O
Ética é o conjunto de valores e princípios que 

usamos para responder a três grandes ques-
tões da vida: (1) quero?; (2) devo?; (3) posso? 
Nem tudo que eu quero eu posso; nem tudo que 
eu posso eu devo; e nem tudo que eu devo eu 
quero. Você tem paz de espírito quando aqui-
lo que você quer é ao mesmo tempo o que você 
pode e o que você deve. Mário Sérgio Cortella, 
fi lósofo, palestrante e educador brasileiro;

Duas coisas não podem ser violentadas: a 
história e a geografi a. A história, que é a alma de um país; e a geografi a, que é o seu 

corpo. José Sarney, que pode ter todos os defeitos do mundo, mas é um “gentleman” e 
muito inteligente...

Tudo que acontece no universo tem uma razão de ser; um  objetivo. Nós, como seres 
humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar 

de, às vezes, estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Maria Rita de Sousa Brito Lopes 
Pontes, canonizada irmã Dulce, o anjo bom da Bahia;

Eu percebi que tinha uma satisfação maior em 
dar meu dinheiro pra um hospital ou uma 

universidade do que simplesmente colocar em 
uma conta no banco de deixá-lo acumulando. 
Charles Feensy, fundador da rede de lojas de ae-
roportos Duty Free, ao anunciar que doará US$ 
8 bilhões – toda a sua fortuna – para projetos de 
saúde e educação; 

Geraldo Vandré faz 85 anos. “Vem, vamos em-
bora, que esperar não é saber... Quem sabe 

faz a hora, não espera aconte-
cer”…

Tudo é precioso para aquele 
que foi, por muito tempo, privado de tudo”. Friedrich Nietzsche.

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 

aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a 
amar. Nelson Mandela – 1918-2013;

Um dos mecanismos pelos quais sociedades democráticas tendem 
a ser mais prósperas que regimes arbitrários é que elas dão aos 

cidadãos segurança para investir esforços e economias em atividades 
produtivas. Se eu sei que o soberano não vai amanhã mudar as regras 
do jogo e se apropriar do que é meu, construo uma fábrica; se acho 
que ele vai criar problemas, converto tudo em diamantes com os quais 
posso fugir. Deu na coluna do Hélio Schwartsman na Folha;

O Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica mostra em pesquisa planetária que 
147 grupos controlam 40% do capital corporativo mundial, 

sendo três quarto deles bancos, intermediários fi nanceiros e não 
produtores. Basicamente, a partir dos anos 1980 o capitalismo en-
tra na fase de dominação dos intermediários fi nanceiros sobre os 
processos produtivos – o rabo passa a balançar o cachorro – e com 
isso a desigualdade entra no processo cumulativo de desigualdade. 
Ladislau Dowbor, economista, professor da PUC/SP e consultor 
internacional, em artigo No livro Th omas Pikkety e o segredo dos 
ricos.

Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica mostra em pesquisa planetária que 
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E I T A Q U E O T R E M T Á F E I
As pessoas foram criadas para serem amadas e as 

coisas foram feitas para serem usadas. A razão 
pela qual o mundo está um caos é porque as coisas 
estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas. 
Dalai Lama;

Violência: o Rio de Janeiro é o estado que menos 
conclui investigações sobre assassinatos no país, 

apenas 11%. DF chega a 92%;

Constrangida, AGU retira 607 promoções. Man-
chete no Correio: O procurador-geral federal 

Leonardo Lima por “razões de conveniência e opor-
tunidade” promoveu 607 colegas para o topo da 
carreira. Só num país louco, idiota e inviável, procuradores cuidam dos próprios salários... 
Inacreditável!

A Lava-Jato todo dia inventa uma mentira na expectativa de que algo cole contra o Lula... 
Essa gente ainda vai ser condenada por crime 

de lesa-pátria. É apenas uma questão de tempo. O 
Ministério Público é uma instituição séria e não 
pode ser tomado por fedelhos messiânicos. Ex-pre-
sidente Lula, sendo o Lula de sempre, perdendo, 
mais uma vez, boa oportunidade de fi car calado;

As leis são como as teias de aranha: caem nelas 
os pequenos insetos; os grandes atravessam-na. 

Anacharsis, fi lósofo do século VI;

Zona Franca em perigo – atualmente cerca de 500 
empresas produzem na Zona Franca, gerando 

90 mil empregos. No ano passado o faturamento 
bateu em R$ 90bi. Nas últimas semanas abandona-
rem o parque industrial a Sony, a Gradiente, a No-
kia e a Philiphs. Uma das razões alegadas é a reforma tributária que ameaça retirar incentivos 
fi scais; 

O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, e alguns não entendem como. O Brasil 
está de parabéns pela maneira como preserva 

seu meio ambiente. Bolsonaro na Paraíba – e teve 
gente que bateu palmas para a mentira deslavada...

É alguém lá de dentro que faz oposição ao gover-
no. Eu estou deixando muito claro isso aqui. Aí, 

quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. 
Quando é positivo, não divulga. Mourão – tenha 
dó, general, respeite nossa inteligência, não publi-
cam dados bons porque eles não existem e o cara de 
oposição no INPE tem nome: satélite!

Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês 
não entraram na conversinha mole de fi car em 

casa. Isto é para os fracos. Bolsonaro, com produto-
res rurais em Sorriso (MT). E teve gente idiota que 
aplaudiu o mau exemplo imbecil; 

Entrevista: enquanto não avançar em agenda 
focada no desenvolvimento sustentável e na 

preservação do meio ambiente, o Brasil vai deixar 
de atrair capital de longo prazo, alerta Daniela da Costa-Bulthuis, gestora para o Brasil da ho-
landesa Robeco Asset. “No mundo atual, não é possível conduzir atividade predatória no meio 
ambiental no longo prazo. A deterioração do meio ambiente é insustentável”, diz.

Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, e alguns não entendem como. O Brasil 


