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Ancelmo Gois 
ANCELMO GOIS

Ancelmo Gois

A VIDA NÃO É JUSTA

A 18ª edição da Flip começaria hoje (foi adiada por
causa da pandemia, a princípio, para novembro). A
cidade histórica de Paraty iria certamente amanhecer
entupida de gente alegre e que gosta de livros. Mas o
ambiente será desolador. As centenas de pousadas
continuam fechadas, pelo menos até o dia 15.

Dormindo com o inimigo

A MP 948 tem previsão de votação pelo plenário da
Câmara entre hoje e amanhã. Ela trata "do can-
celamento e da renegociação de reservas e eventos no
setor do turismo". Mas, em cima da hora, colocaram
um "jabuti" na proposta. A deputada Magda Mofatto
(PL-GO) sugeriu emenda proibindo a cobrança de
direitos autorais de músicas em quartos de hotéis -
motivo de um velho embate entre os dois setores.

Estima-se que, caso aprovado, os compositores, já na
maior pindaíba pela pandemia, serão garfados em R$
110 milhões anuais. A tragédia é maior porque eles
não podem apelar ao ministro responsável pela Cul-
tura, Marcelo Álvaro Antônio. E que ele, como se sa-
be, também responde pelo Turismo. E, na disputa
entre artistas ehotéis, Antônio, como Bolsonaro, ten-
de a ferrar os... artistas.

'Meu pé de laranja lima'

Antônio é aquele acusado de lançar as candidaturas
laranjas do PSL, em Minas Gerais.

Coração de cimento

É dura a vida da InterCement, que opera as marcas
Cauê, Cimpor, Goiás e Zebu, e que é controlada pela
Camargo Corrêa, quepassa por reestruturação. Pediu
aos credores umdesconto de15% nadívida. Não con-
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seguiu.

A escolha de Sofia'

Por causa da pandemia, o IBGE adiou a divulgação
da Pnad do 2º trimestre, que contém dados im-
portantes, como a taxa de desemprego. O IBGE, com
o apoio de boa parte da comunidade acadêmica do
país, tentou fazer a pesquisa por telefone, com acesso
aos dados de Vivo, Tim, Claro e Oi. Mas o STF - "a
fim de prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao
sigilo" - vetou.

Não é fácil ser brasileiro

Alisson, o goleiro titular da nossa seleção e campeão
mundial pelo Liverpool (ING), falou numa en-
trevista à imprensa inglesa da sua preocupação com a
pandemia no Brasil: "Nós vamos esperar as coisas
melhorarem antes de visitar familiares e amigos".

Abertura dos portos

Aliás, o que se diz é que o governo deve liberar a en-
trada de estrangeiros no Brasil, proibida desde maio
devido à pandemia. Resta saber se há muito interesse
lá fora em visitar um país que parece caminhar a pas-
sos largos para 100 mil mortos por causa da Co-
vid-19.

PAPO ABERTO NO DIA MUNDIAL DO OR-
GASMO

A nossa Gaby Amarantos, talentosa artista paraense,
é uma das escolhidas pelo GNT para celebrar a li-
berdade e o prazer da mulher. Sexta agora, no Dia
Mundial do Orgasmo, o canal decidiu fazer uma live,
em seu perfil no YouTube, comandada por Deborah
Secco.

A atriz vai receber virtualmente, além de Gaby, Mar-
celaMcGowan, KarolConka,Mariana Xavier, Magá
Moura e Nanda Costa, para um papo aberto e aco-
lhedor sobre a sexualidade feminina. "Estamos em
2020, epara mim éestranho queasexualidade damu-
lher ainda seja um tabu. O prazer feminino é qua-
lidade de vida, faz bem para o corpo e a mente. Como
artista, me sinto no dever de participar dos debates,
ter conversas claras sobre o assunto",diz Gaby

A pandemia e os militares

"A passagem dos militares pela gestão do Ministério
daSaúdeémelancólica. Sembravura para enfrentar a
Covid-19, passam seus dias descobrindo novas fun-
ções para o SUS. A Saúde passou a ser receptora das
toneladas de cloroquina fabricadas em laboratórios
do Exército e de filhas desempregadas de generais.

A morte de quase 90 mil compatriotas não mobiliza a
defesa dapátria.O SUS, aoinvésdecampo debatalha
pela Saúde, virou agência de empregos. Enquanto o
país tem uma taxa de subutilização da força de tra-
balho de 24,2%, combatentes estrelados, exercendo
atividades para as quais não têm competência, no-
meiam profissionais sem formação na Saúde. A úni-
ca demonstração de força foi um arroubo do coronel
que ocupa cargo importante no Ministério.

O oficial recomendou, na Câmara dos Deputados, a
compra de insumos superfaturados, desde que acom-
panhada por sindicâncias - orientação contrária às re-
gras elementares da administração pública.

'Enfrentamento', 'controle' e campanha, metáforas de
guerra, adotadas pela ciência para delinear es-
tratégias de ação durante a pandemia, perderam sig-
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nificado para quem impávido assiste o país perder
vidas".

Ligia Bahia, professora da UFRJ

Petrobras perde para Petros e Previ

A Petrobras, como saiu aqui, recorreu à Justiça ten-
tando anular uma decisão da Câmara de Arbitragem
Brasileira a favor da Previ e da Petros, que querem ser
ressarcidas do prejuízo com a roubalheira na em-
presa no passado.

A juíza Maria da Penha Nobre, da 5ª Vara Em-
presarial, negou a liminar pedida pela estatal. E coisa
de bilhões.

Corda apertada

Do relatório Itaú BBA deste ano, que trata das fi-
nanças dos clubes brasileiros: um exercício feito pe-
los especialistas foi sobre o tempo que um clube
levaria para pagar suas dívidas caso utilizasse 20%
da sua receita (sobre a média dos últimos três anos).
Os casos mais graves são de Botafogo, Atlético-MG,
Vasco e Cruzeiro. O Alvinegro, por exemplo, de-
moraria 19 anos. Isso no melhor dos cenários. O Galo
levaria 15 anos, o Vasco, 13, e o Cruzeiro, 11.

A crise da Estácio

O desembargador Luciano Saboia Rinaldi, da 7ª Câ-
mara Cível, concedeuliminar para impedirqueo Pro-

con-RJ fiscalize a Estácio quanto à aplicação da lei
que obriga a redução nas mensalidades enquanto du-
rar a pandemia. O resultado é que a universidade tem
enviado e-mails a alunos informando que está no-
tificando o Serasa sobre possíveis dívidas. Inclui,
segundo os estudantes, mesmo aqueles com li-
minares que obrigam a redução, e que estão
efetuando os depósitos em juízo.

Pérola negra'

Vai ter live para Luiz Melodia, com Jards Macalé,
amigo davida inteira, ePedro Luís,que lançou umál-
bum só com músicas do entre os convidados. A ho-
menagem ao artista, que morreu há três anos, é
promovida pelo TeatroRival Refit, casa quefez parte
da história de Melodia. Todos vão falar sobre o "Pé-
rola negra" e sua obra, além de cantar seus sucessos.
Angela Leal, diretora do Rival, e Mahal, filho de Me-
lodia, também participam do tributo, dia 4, a partir
das 16h.

---

ZONA FRANCA

EVERTON Gomes, do RioBoaPraça, fará live, ama-
nhá, com a cicloativista Renata Falzoni.

CHARLES Watson faz workshop, hoje, sobre o pro-
cesso criativo, às 19h30, pelo YouTube da EAV Par-
que Lage.
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Bolsonaro encaminha tratado sobre crime cibernético
ao Congresso 

São Paulo

Em meio ao debate sobre o trânsito de informações
falsas na internet que tomou sua campanha e o início
de seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro en-
caminhou ao Congresso na última sexta (24) o texto
da Convenção de Budapeste sobre Crime Ci-
bernético. A adesão do Brasil ao tratado, que foi as-
sinado em 2001, para coibir atividades como acesso
indevido a informações privadas, pedofilia e vio-
lações de direitos autorais passará por análise dos
parlamentares.

O texto, que teve o apoio do ex-ministro Sergio Mo-
ro, apresenta diretrizes para o combate ao crime vir-

tual, indicando parâmetros para armazenar dados
sensíveis e incentivando a cooperação internacional.
A advogada Paula Indalecio, do Mattos Filho, afirma
que a adesão do país é importante para estimular a
criação de leis que tratam do tema corretamente do
ponto de vista técnico.

Com Filipe Oliveira e Mariana Grazini

Painel S.A.

Jornalista, Joana Cunha é formada em administração
deempresas pela FGV-SP.Foi repórter deMercado e
correspondente da Folha em Nova York.
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Novo comando da OMC terá que equilibrar
demandas de EUA e China 

(Bloomberg) -- A corrida para a presidência da Or-
ganização Mundial do Comércio é frequentemente
caracterizada como outro importante campo de ba-
talha entre Estados Unidos e China.

A principal queixa do governo Trump em relação a
órgãos multilaterais como a OMC, com sede em Ge-
nebra, é que estão sujeitos a uma influência es-
trangeira injusta - principalmente da China -, que
resulta em políticas que prejudicam os interesses dos
EUA.

O argumento não é diferente da lógica do presidente
Donald Trump exposta neste mês, quando anunciou
a saída dos EUA da Organização Mundial da Saúde.

Enquanto isso, a China esteve envolvida em uma
campanha de vários anos para expandir sua in-
fluência diplomática e colocar pessoas estratégicas
nos níveis mais altos de órgãos internacionais de to-
mada de decisão, como a União Internacional de Te-
lecomunicações, a Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura e a Organização da
Aviação Civil Internacional.

Batalha EUA x China

Os EUA tentaram frustrar esses esforços, tendo re-
centemente derrotado um candidato chinês ao cargo
de diretor-geral da Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual com um candidato de Cin-
gapura, Daren Tang, mais favorável ao Ocidente.

"Essa foi uma grande prioridade para mim e minha
missão até chegar à eleição", disse o embaixador dos
EUA na ONU, Andrew Bremberg. "Tang derrotou
solidamente o candidato apoiado pela RPC", disse
Bremberg em entrevista, em referência à República
Popular da China.

Se a corrida da OMPI é um indicador de como será a

disputa na OMC, é importante observar quais qua-
lidades EUA e China buscam no próximo di-
retor-geral.

Em junho, o representante comercial dos EUA, Ro-
bert Lighthizer, estabeleceu um teste de três partes
para o melhor candidato à presidência da OMC.

Especificamente, eles devem:

Compreender a necessidade de reforma "fun-
damental" da OMC;Reconhecer que atualmente não
se pode negociar com a China no âmbito da OM-
C;Não ser inclinado ao antiamericanismo em se-
gundo plano.

Nesta fase inicial da corrida, há duas candidatas que
atraíram a atenção dos delegados de comércio em
Genebra: Amina Mohamed, do Quênia, e Ngozi
Okonjo-Iweala, da Nigéria.

Ambas são mulheres africanas com estatura política,
mas suas semelhanças terminam aí.

Mohamed é uma genuína "insider" da OMC, tendo
atuado como delegada de comércio nos anos 2000;
como presidente do conselho-geral da OMC, órgão
de solução de controvérsias e órgão de revisão de po-
líticas comerciais; e como presidente da conferência
ministerial da OMC.

Sua longa experiência na OMC pode ser negativa pa-
ra o governo Trump, porque simboliza uma per-
petuação do sistema que os EUA argumentam estar
fraturado e que precisa de reformas fundamentais.

Além disso, Mohamed tem sido evasiva na questão
do status de país em desenvolvimento da China e do
conflito comercial EUA-China em geral. Isso tam-
bém podeser umproblemapara os EUA, queveem as
duas questões como fatores críticos em sua abor-
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dagem para a reforma da OMC.

Por outro lado, Okonjo-Iweala nunca atuou naOMC.
Ela argumenta queseu statusde"outsider"éuma van-
tagem porque pode trazer outras visões para uma or-
ganização profundamente disfuncional.

Além disso, Okonjo-Iweala possui uma série de ou-
tras qualidades que podem agradar aos EUA. Ela tem
um forte histórico como reformadora durante suas
duas passagens como ministra da Fazenda da Ni-
géria, pediu às nações que abandonem suas linhas
vermelhas de negociação e apoia as novas regras da
OMC sobre subsídios industriais - algo que os EUA
também desejam ver.

Silêncio da China

Quanto à China, não está exatamente claro qual can-
didato teria sua preferência.

Neste mês, o embaixador da China na OMC, Xian-
gchen Zhang, disse queumcritério-chave para o pró-
ximo diretor-geral será sua "firme crença no sistema
multilateral de comércio, com forte determinação e
capacidade adequada para reunir os membros da

OMC".

"Precisamos de alguém que possa suportar a pressão
dos não crentes e seguir em frente", disse Zhang du-
rante debate transmitido online pelo Instituto Pe-
terson de Economia Internacional, de Washington.

Se a resposta de Zhang parece vaga, não é por acaso.

A China intencionalmente esconde as cartas a fim de
evitar a oposição dos EUA ao seu candidato pre-
ferido.

Issoporque, se o governodePequim se manifestar re-
pentinamente sobre qualquer candidato, é provável
que os EUA se dediquem a minar a escolha da China,
assim como o governo Trump fez durante a eleição
na OMPI.

Zhang reconheceu o mesmo na entrevista: "Tenho
que ter muito cuidado neste momento, porque quero
ser justo com cada um dos oito candidatos".

©2020 Bloomberg L.P.



abpi.empauta.com Brasília, 28 de julho de 2020
NSC Total | SC

Denominação de Origem

abpi.empauta.com pg.9

Nomes de queijos como parmesão e gorgonzola
podem ser proibidos de serem utilizados em SC 

Dados apontam para o começo da recuperação econômica em Santa
Catarina 

Oktoberfest Blumenau 2020 cancelada: veja os impactos na economia e
turismo 

Decreto regulamenta produção de queijos artesanais em Santa Catarina 

Dados apontam para o começo da recuperação econômica em Santa
Catarina 

Oktoberfest Blumenau 2020 cancelada: veja os impactos na economia e
turismo 

Portaria do Ministério da Agricultura vai até 8 de
agosto para que produtores comprovem a boa-fé no
uso das marcas O Sebrae/SC se coloca à disposição
deagricultores catarinenses para realizar o uso deno-
mes de produtos protegidos por Indicações Geo-
gráficas (IG) da União Europeia. Uma Portaria do
Ministério da Agricultura, publicada no começo de
julho, dá até o dia 8 de agosto para que pequenos ne-
gócios comprovem que usam comercialmente, de
boa-fé, alguns nomes protegidos por IG. Entre os no-
mes estão o parmesão, gorgonzola, Steinhaeger, gra-
na, entre outros que fazem parte da produção
catarinense.

O Ministério da Agricultura estabelece até 8 de agos-
to para que produtores e empresários evidenciem o
uso de 14 nomes protegidos por IG consagrados na
União Europeia referentes a queijos e bebidas des-
tiladas.

- A gente entende que a maior parte desses produtos
vem de produtores de agroindustrias de pequeno por-
te, micro e pequenas empresas que precisam de um
apoio para responder ao Ministério e anexar a do-
cumentação fundamental, para que consigam con-
tinuar comercializando esses produtos - explica Alan
Claumann, analista técnico do Sebrae/SC.

Relação de queijos e bebidas submetidos a essa por-
taria:

- Parmesano

- Parmesão

- Reggianito

- Fontina

- Gruyère / Gruyere
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Decreto regulamenta produção de queijos artesanais em Santa Catarina 

- Grana

- Gorgonzola

- Queso Manchego

- Grappamiel / Grapamiel

- Steinhäger / Steinhaeger

- Ginebra

- Genebra

Muitas nomenclaturas utilizadas em produtos de ori-
gem animal têm seu nome reconhecido como pro-
priedade intelectual relacionado à indicação
geográfica europeia, explica o Sebrae/SC. Por isso,
produtos comercializados no Brasil terão restrições
no uso desses nomes. No entanto, empresas cons-
tantes nos registros do Ministério da Agricultura que
já utilizavam nomes de IGs europeias, con-
tinuadamente até 25/10/2017 ou 2012, dependendo

do produto, poderão continuar utilizando-os.

Os empresários que buscam ter ajuda da entidade po-
dem entrar em contato pelo alan@sc.sebrae.com.br.

> Avanço do coronavírus em frigoríficos no Oeste de
SC preocupa autoridades

Ouça a entrevista completa
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Terça-Feira, 28 dejulho de2020 - Migalhas nº 4.903.

Registro

Migalhas anuncia que, a partir de hoje, conta com
mais um Apoiador:

Felberg Advogados Associados

( )

"Não há remédio certo para as dores da alma."

Machado de Assis

Judiciário - Trabalho presencial - Essencialidade

"A presença física do juiz é necessária." Foi o que as-
severou ontem o corregedor Nacional de Justiça,
Humberto Martins, em palestra na qual detalhou re-
solução do CNJ sobre a retomada gradual dos tra-
balhos presenciais do Judiciário ante a pandemia do
coronavírus. "Temos que voltar à atividade pre-
sencial, com calor humano, sentir as partes,
conversar com a sociedade. Isso faz parte da vida co-
tidiana namagistratura", destacou, nãosemlembrara
necessidade de preservar a vida e a saúde de todos. ( )

Judiciário e pandemia

No mesmo evento, ministro Toffoli afirmou que a
atuação do Judiciário ao lado das instituições es-
senciais à Justiça, com o apoio da tecnologia, está
sendo crucial para suavizar os impactossociais eeco-
nômicos da pandemia . ( )

"Magoei"

Repasse de valores da Lava Jato para combate ao co-
ronavírus fica suspenso até decisão do STF. Em des-
pacho, o juiz Moro, digo, a juíza Federal substituta
Gabriela Hardt, visivelmente magoada, suspendeu a
destinação dos valores para o combate à covid. ( )
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Dossiê secreto

Rede Sustentabilidade contestou no STF um dossiê
secreto que teria sido elaborado pelo ministério da
Justiça contra servidores integrantes do "movimento
antifascismo". Para o partido, a pasta se utiliza do
aparelhamento estatal para perseguições políticas e
ideológicas. A relatora éaministraCármen Lúcia . ( )

Impeachment - Witzel

Ministro Toffoli deferiu liminar requerida pelo go-
vernador do RJ, Wilson Witzel, para desconstituir a
comissão especial formada para examinar seu pro-
cesso de impeachment e determinar a constituição de
outra comissão, observando-se a proporcionalidade
de representação dos partidos políticos e blocos par-
lamentares da Alerj e a votação plenária dos nomes
apresentados pelos respectivos líderes, ainda que de
modo simbólico. ( )

Ah, tá!

Eduardo Siqueira, desembargador da "carteirada",
disse em manifestação ao CNJ que foi vítima de "ar-
mação" (!) no episódio em que foi flagrado hu-
milhando um guarda municipal após ser multado por
estar sem máscara. ( )

Inquérito

Ainda sobre o desembargador da migalha anterior, o
MP/SP instaurou inquérito para apurar eventual ato
de improbidade do magistrado . ( )

Operação Topique

Após o ministro Toffoli impedir ação da PF no Se-
nado, a qual não foi pedida no STF, a ministra Rosa
Weber, aí sim consultada previamente, autorizou
busca e apreensão na Câmara dos Deputados. O alvo
da operação foi a deputada Federal Rejane Dias, no
âmbito da operação Topique, que investiga supostos
desvios de recursos da Educação do Piauí. ( )
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Publicidade e fake news

Ministério Público junto ao TCU pede apuração de
propagandas do BNDES e do BNB - Banco do Nor-
deste do Brasil em sites suspeitos de divulgar fake
news. A representação afirma que há o mesmo pa-
drão de publicidades que já foram suspensas no Ban-
co do Brasil. ( )

Recuperação judicial - Odebrecht

Foi homologado o pedido de recuperação judicial da
Odebrecht e de mais 11 empresas do grupo, avaliado
em mais de R$ 83 bilhões. A decisão é do juiz de Di-
reito João de Oliveira Rodrigues Filho, da 1ª vara de
Falências e Recuperações Judiciais de SP. ( )

Recuperação judicial - Oi

As empresas Tim, Telefônica Brasil, dona da Vivo, e
America Móvil, que opera a Claro, elevaram a pro-
posta pela unidade móvel da operadora Oi, que está
em recuperação judicial. Na primeira proposta, o
consórcio havia oferecido o preço mínimo, de R$ 15
bilhões. A proposta atual é de R$ 16,5 bilhões.

Carf - Escolha dos conselheiros

"Transparente e qualificada". Assim se referiu a
OABaométodo utilizado atualmente para escolha de
conselheiros do Carf. O conselho Federal da Ordem
manifestou-se por meio de ofício enviado à pre-
sidente do Conselho, Adriana Gomes Rêgo, após pe-
dido da Unafisco ao MPF para que ingresse com ação
contra o método. Para a associação, conselheiros de-
veriam ser escolhidos por concurso. A OAB e a
ComissãodeDireito Tributário do CF-OAB reiteram
apoio em relação à forma atual. ( )

Novo Apoiador

Fundado em 2005 pelos sócios Mauricio Felberg e
Camila Felberg, o escritório Felberg Advogados As-
sociados tem como missão prestar serviços jurídicos
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totalmente personalizados, com foco no bem estar,
satisfação e atendimento das necessidades do ser hu-
mano - o protagonista de toda demanda de natureza
jurídica. Uma advocacia mais personalizada, nor-
teada sempre pela ética e pelo respeito, como forma
de honrar o princípio constitucional que qualifica o
advogado como elemento indispensável a ad-
ministração daJustiça. econheçao novo Apoiadordo
Migalhas.

Mural Migalhas

Veja abaixo as cidades carentes de profissionais:

AL/Mata Grande

AL/Messias

BA/Amargosa

MA/Maranhãozinho

PR/Paranacity

RJ/Bom Jardim

RJ/Comendador Levy Gasparian

TO/Ananás

Cadastre-se como um Correspondente Migalhas. ( )

Processo penal

IGP realiza amanhã, às 11h, o webinar "As garantias
processuais e a tendência de acordos no processo pe-
nal". Participam como palestrantes Geraldo Prado,
professor da UERJ, Carolina Costa, mestre em Di-
reito UnB, e Vladimir Aras, procurador Regional da
República. ( )

Novos desafios do Direito do Trabalho

Amanhã , às 19h, Migalhas realiza o webinar "Nova
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Realidade e Desafios para o Mundo Jurídico do Tra-
balho", em parceria com o escritório Coelho & Ta-
chy Advogados. ( )

Agronegócio

Decorrente da conversão da "MP do Agro", a lei
13.986 promoveu importantes comandos nor-
mativos com o intuito de fomentar o agronegócio na-
cional. Para discutir os temas mais atuais trazidos
pela nova legislação, Migalhas realiza webinar em
parceria com a CAMES e o escritório Reis, Souza,
Takeishi&Arsuffi SociedadedeAdvogados. Dia3/8
, às 17h. ( )

Arbitragem

O que tem ocorrido de novo no mercado arbitral?
Quais as principais atualidades do procedimento ar-
bitral? Para responder a essas perguntas, Migalhas
reuniu umtimedeespecialistas no webinar queacon-
tecerá no dia 17/8 , às 17h, em parceria com a CA-
MES . ( )

Casamento homoafetivo

O CNMP recomendou a remoção compulsória de um
promotor de Florianópolis por sucessivas im-
pugnações de casamentos homoafetivos. A OAB/SC
protocolou pedido de providências em junho ale-
gando que o promotor, no ano passado, impugnou 46
habilitações de casamentos entre pessoas do mesmo
sexo. ( )

Medidas socioeducativas

A 6ª turma do STJ entendeu que juiz pode extinguir
medida socioeducativa a jovem que atingiu maio-
ridade e responderá por crime. O colegiado res-
tabeleceu decisão de primeiro grau considerando que
o ato judicial teve fundamentação válida, nos termos
do parágrafo 1º do artigo 46 da lei 12.594/12. ( )

Dívida trabalhista

A 5ª turma do TST manteve decisão que isentou o fi-
lho de uma idosa do pagamento das verbas res-
cisórias devidas a uma cuidadora. Para o colegiado,
ele era o administrador dos bens da mãe, mas não re-
sidia na mesma casa, afastando seu enquadramento
como empregador doméstico. ( )

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Pandemia na Justiça

Medicação de uso contínuo

Bolsonarosancionou a lei 14.028/20,quegaranteque
o receituário médico ou odontológico de me-
dicamentos sujeitos aprescriçãoedeuso contínuo te-
nha validade pelo menos enquanto durar a pandemia.
( )

Decretos municipais

O juiz de Direito Senivaldo dos Reis Junior, da 2ª va-
ra de José Bonifácio/SP, considerou ilegal e in-
constitucional decreto municipal que dispõe sobre o
fechamento de supermercados e proibição de co-
mércio de bebidas alcoólicas. O juiz observou que o
decreto de José Bonifácio se baseou em decreto do
município deSão José do RioPreto,nãopodendoser-
vir de sustentação. ( )

Flexibilização

Churrascariaem rodovia deSPpoderá funcionar sem
restrição de horários. Decisão liminar é do de-
sembargador Francisco Casconi, do Órgão Especial
do TJ/SP, ao considerar que estabelecimento de-
sempenha atividade acessórias aos serviços es-
senciais como transporte intermunicipal,
atendimento a policiais rodoviários e demais via-
jantes. ( )

Migalhas
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O lugar para ver e ser visto é aqui !

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Colunas

Marizalhas

Com pesar, o advogado Antônio Claudio Mariz de
Oliveira fala da partida de um grande amigo e com-
panheiro, José Mentor, vítima da pandemia . ( )

German Report

Na coluna de hoje, a professora Mafalda Miranda
Barbosa,daUniversidade deCoimbra, fala sobre a lei
portuguesa do coronavírus e sobre os impactos da
pandemia na responsabilidade civil e nos contratos,
em entrevista exclusiva a Karina Nunes Fritz. ( )

Migalhas de Responsabilidade Civil

Professora Carla Carvalho apresenta uma per-
spectiva bioética da reparabilidade dos danos à au-
todeterminação do paciente. ( )

Arbitragem legal

Um temaque tem sido raramente discutido no âmbito
arbitral, segundo Thiago Marinho Nunes, diz res-
peito à interrupção da prescrição na arbitragem. O
colunista reflete se ela pode ou não causar certa in-
segurança àqueles que atuam na seara arbitral, no-
tadamente em arbitragens complexas, como as de
construção. ( )

Migalhas Edilícias

Na coluna de hoje, Fábio Machado Baldissera e De-
métrio Beck da Silva Giannakos chamam a atenção
para o fato de que, não raras vezes, verifica-se uma
inadequada intervenção do Poder Judiciário nos con-

tratos. Por essa razão, pinçaram uma decisão do
TJ/RJ, a qual desvirtuou o que as partes ori-
ginalmente acordaram em um contrato de promessa
de compra e venda de imóvel. ( )

Migalhas

O lugar para ver e ser visto é aqui !

Migalhas de peso

Invasão indevida

Para os advogados Kildare Meira e Augusto Paludo,
da Covac - Sociedade de Advogados, re-
gulamentação do voto de qualidade do Carf pelo mi-
nistério da Economia é invasão indevida. ( )

Sociedade limitada

Fábio A. Figueira, Daniel Rivera e Felipe Grillo, do
escritório Veirano Advogados, escrevem sobre a so-
ciedade limitada, trazendo comparações com os di-
ferentes tipos societários previstos na legislação
brasileira. ( )

SEOPI - Dossiê Secreto - Governo Federal

Os advogados criminalistas Leonardo Magalhães
Avelar e Alexys Campos Lazarou (Cascione Pulino
Boulos Advogados), membros do Observatório do
Direito Penal, explicam o contexto da criação da Se-
cretaria de Operações Integradas (SEOPI) e sua atri-
buição dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência
(SISBIN), com algumas críticas sobre a elaboração
de dossiê secreto contra desafetos ideológicos e po-
líticos do Governo Federal. ( )

Reforma tributária

Rafael Dinoá e Gabriel Fiuza (Rennó, Penteado, Reis
& Sampaio Advogados) trazem para debate o PL
3.887/20,apresentadopelo ministro PauloGuedes ao
Congresso. "Se a ideia era abandonar um sistema tri-
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butário caro e complexo, o que se conseguiu foi tor-
ná-lo ainda mais caro, com poucas simplificações." (
)

Construção civil

A necessidade de desburocratização do processo de
emissão de alvará de construção e o procedimento
eletrônico em Curitiba é o tema escolhido pelas ad-
vogadas Debora Cristina de Castro da Rocha e Ca-
mila Bertapelli Pinheiro, da banca Debora de Castro
da Rocha Advocacia. ( )

Direito imobiliário - Tecnologia

As inovações disruptivas no setor imobiliário anun-
ciam mudanças significativas nos modelos de ne-
gócios atualmente existentes, exigindo do Direito
soluções que assegurem segurança jurídica. Confira
o artigo escrito por Wilson Sales Belchior, da banca
Rocha, Marinho E Sales Advogados. ( )

Acordo de não persecução penal

É possível a sua celebração nos inquéritos policiais e
ações penais quejá estavamem andamento após apu-
blicação da lei? Confira a discussão trazida por An-
dré Ferreira (Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich
& Schoueri Advogados) e Stephanie Carolyn Perez .
( )

Doença profissional

Vinícius Medeiros Rossi da Silva e Camila Eduarda
M. de Almeida (Luz & Tedrus Bento Advogados)
destacam queépreciso observarnovos rumos para as
demandas que têm por objeto a doença profissional
para que as empresas busquem meios de se de-
sincumbir do ônus da prova sobre a inexistência do
nexo causal entre o trabalho e a doença, não ficando
somente a mercê de laudos do perito e do órgão ad-
ministrativo. ( )

Migalhas de peso - Pandemia

MP 928/20

A rejeição tácita da MP 928 e o retorno da fluência
dos prazos nos processos administrativos san-
cionadores são analisados pelos advogados Ticiane
Moraes FrancoeDerick deMendonça Rocha, daban-
ca Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados. ( )

Home office x Contratos de trabalho

Como ficam os contratos no período em que o co-
laborador está em home office? As advogadas Fran-
cine de Faria e Izabela Rücker, do escritório Rücker
Curi Advocacia e Consultoria Jurídica, orientam que
sejam feitos aditivos contratuais. Entenda melhor no
artigo na íntegra. ( )

Futuro

Tornou-se comum o uso da expressão "o novo nor-
mal", o que significa que teremos que nos adaptar a
uma nova forma de agir e encarar a realidade do-
ravante. Confira as considerações de Francisco Go-
mesJunior (OGF Advogados) sobre o futurodaOAB
paulista. ( )

Compramos seu precatório!

precatorios.migalhas.com.br

WhatsApp Migalhas

Receba notícias direto no seu celular.

para se cadastrar.

Pique-pique

Aos aniversariantes migalheiros do dia, enviamos
nosso abraço. E o fazemos em nome da ilustre mi-
nistra Maria Isabel Gallotti, do STJ, que assiste hoje
às comemorações de seu aniversário. ( )

Baú migalheiro
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Em 28 dejulho de1741, há279 anos, morreu Antonio
Lucio Vivaldi, compositor e músico italiano. Seu
concerto "As Quatro Estações", para violino e or-
questra, é a mais popular de suas composições. Além
de importante compositor de óperas, também foi re-
gente, cenógrafo e empresário. Vivaldi faz parte da
galeria dos mestres da música universal. Compôs
770 obras, entre as quais 477 concertos e 46 óperas. (
Compartilhe )

Sorteio

A obra "Judicialização dos Planos e Seguros de Saú-
de Coletivos - Casos do Tribunal de Justiça de São
Paulo" (157p.) , do advogado Rafael Robba, sócio do
escritório Vilhena Silva Advogados, propõe ref-
lexões sobre os problemas da saúde privada no Bra-
sil. Imperdível! Cinco migalheiros serão premiados
pelo autor. ( )

Novidades

Giuseppe Giamundo Neto, sócio de Giamundo Neto
Advogados e especialista em contratos de in-
fraestrutura, lança o livro "As garantias do processo
no Tribunal de Contas da União". Quer ter acesso a
uma infinidade de conteúdos gratuitamente? A Edi-
tora JH Mizuno compilou em um único lugar todo o
conteúdo produzido como videoaulas, lives e
e-books dediversos temas do Direito. Cadastre-se. ( )
O IASP - Instituto dos Advogados de São Paulo e
quatro instituições baianas de ciências jurídicas lan-
çam, em parceria, a coleção de e-books "Direitos e
deveres fundamentais em época de coronavírus". As
obras reúnem artigos sobre as mudanças que a pan-
demia causou nas relações intergovernamentais e en-
tre o Poder Público e particulares. Os dois primeiros
livros já estão disponíveis para download gratuito. ( )
Diante da nova realidade vivida pelo Judiciário em
decorrência da pandemia, e com o objetivo de con-
solidar as melhores práticas e recomendações para a
realização das audiências virtuais, Trigueiro Fontes
Advogados preparou uma série de conteúdos in-
terativos e dinâmicos para colaborar com advogados,

prepostos e testemunhas neste momento de adap-
tação. Conheça o "Manual da Testemunha", com di-
cas de atuação na audiência, recomendações e
orientações de acesso às plataformas. ( )

Migalhíssimas

Pierpaolo Bottini (Bottini & Tamasauskas Ad-
vogados) participa hoje, às 11h30, do webinar "Li-
berdade de Expressão", com o ministro Dias Toffoli,
presidente do STF, Mônica Bergamo, jornalista da
Folha de S.Paulo, Eugênio Bucci, professor da USP,
e Fernando Rodrigues ( ). Às 15h30, ele estará no "I
Congresso Digital Covid-19: Repercussões Ju-
rídicas e Sociais da Pandemia", realizado pela OAB e
aESA Nacional, debatendo"FaKe news, crimes con-
tra à honra e liberdade de expressão" ( ). Hoje, às 16h,
Raphael Miranda Advogados realiza o webinar "A
viabilidadedas inovações tributárias", sob o pontode
vista jurídico e político, especialmente no âmbito das
reformas da tributação sobre o consumo e di-
videndos. E, ainda, a proposta de implementação da
CPMF e desoneração da folha de pagamento. ( ) Só-
cia do escritório Trench Rossi Watanabe, Maria Rita
Ferragut participa da live "O Julgamento Virtual e os
Precedentes sobre ISS no STF". O evento é or-
ganizado pela OAB/SP hoje, às 17h. ( ) Hoje, às 19h,
Wald, Antunes, Vita, Longo e Blattner Advogados
promove debate online, apresentado pelo advogado
Arnoldo Wald Filho, para discutir os desafios do se-
tor de varejo durante a pandemia e as perspectivas pa-
ra o futuro do segmento. A live será mediada por
Geraldo Alckmin, ex-governador de SP, com par-
ticipação de Agostinho Turbian, presidente do
GCSM - Global Council of Sales Marketing, José
Auriemo Neto, chairman da JHSF, Flávio Rocha,
das Lojas Riachuelo, João Appolinário, fundador da
Polishop, e o economista Pérsio Arida, ex-presidente
do Banco Central. ( ) Hoje, a partir das 19h, o cri-
minalista Daniel Gerber, sócio de Daniel Gerber Ad-
vogados Associados, participa de live promovida
pela Associação Brasileira deCriminalistas - ABRA-
CRIM /RS, que discutirá o tema "As velocidades do
Direito Penal e os reflexos: da justiça negocial ao
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compliance e os desafios contemporâneos da ad-
vocacia criminal". Para acessar o encontro via zoom
utilize ID 861 5924 9111 e a senha: abracrimrs. A au-
la de hoje do "Curso Introdutório de Arbitragem",
coordenado pelo advogado Joaquim Muniz (Trench
Rossi Watanabe), tem como tema "Arbitragem e
Administração Pública", com advogados de di-
ferentes esferas da administração pública. ( ) Pires &
Gonçalves - Advogados Associados promove de-
bate sobre "Inteligência Artificial" aplicada ao Di-
reito, com Joshua Walker, advogado
norte-americano especialista em Tecnologia apli-
cada ao Direito. Amanhã, às 18h. Graduado em
Harvard, o convidado é autor do livro "ON LEGAL
AI" e PhD pela University of Chicago Law School,
com mais de 20 anos de experiência na intersecção
entre Direito e Tecnologia, inclusive como atuação
em Propriedade Intelectual . ( ) Amanhã, às 10h, Pe-
dro Marcos Nunes Barbosa, sócio de Denis Borges
Barbosa Advogados e professor do Instituto de Di-
reito da PUC-Rio, palestrará no webinar do IBPI so-
bre "Patentes Farmacêuticas e Licença Compulsória
em meio à pandemia de COVID-19" . ( ) Sócios Tri-
butários de Cescon Barrieu Advogados se reúnem
amanhã, às 11h, para discutir a proposta apresentada
pelo governo Federal para unificar o PIS e a COFINS
em uma Contribuição sobre Bens e Serviços ("C-
BS"), inspirada na técnica de tributação do valor adi-
cionado. Participam como palestrantes Aldo de
Paula e Hugo Leal, mediados por Roberto Barrieu. ( )
Stanley Frasão, sócio de Homero Costa Advogados,
participa da live "Happy Hour Gastronômico", ao la-
do do chef Massimo Battaglini. Amanhã, às 19h, no
Instagram do escritório @homerocostaadv. Arnoldo
Wald Filho, sócio de Wald, Antunes, Vita, Longo e
Blattner Advogados, será o moderador do painel
"Governança empresarial e mediação no pós-co-
vid-19", dia 30/7, às 17h30, durante o "I Congresso
DigitalCovid-19: repercussões jurídicas&sociais da
pandemia", promovido pela OAB. O debate terá a
participação do juiz do TJ/SP Ricardo Chimenti, do
professor de Harvard André Gomma de Azevedo e
do advogado Hélio Ferraz. ( ) Ives Gandra Martins
(Advocacia Gandra Martins) participa, no dia 3/8, às

10h30, de live comandada por SandraComodaro, só-
cia do Nelson Wilians & Advogados Associados, na
RIC Mais. A mediação é da jornalista Rafaela Mo-
ron. ( ) O advogado Luís Carlos Laurenço, sócio do
Fragata e Antunes Advogados e professor coor-
denador do Curso de Direito do Centro Universitário
Jorge Amado (Salvador-BA), foi designado pre-
sidente da recém criada Comissão de Direito Ban-
cário da OAB/BA.

Masterclass

Amanhã, às 20h, o promotor de Justiça Igor Pinheiro
falará sobre "Corrupção em Ano Eleitoral: Teoria e
Prática" na 6ª aula da Masterclass oferecida pela Edi-
tora JH Mizuno. Inscreva-se. ( )

Acordo de mediação

No dia 30/7, às 9h, o Instituto de Certificação e For-
mação de Mediadores Lusófonos (ICFML) realiza o
webinar "Acordo de Mediação. Requisitos de exe-
quibilidade em Portugal e no Brasil". As inscrições
são gratuitas. ( )

Direito da Moda

Estão abertas as inscrições para a pós-graduação em
"Direito da Moda", da CEPED UERJ. Sob a coor-
denação de Deborah Portilho e Tiago Campany, o
curso será realizado com aulas presenciais remotas.
Para mais informações, acesse o site. ( )

Precificação e controladoria jurídica

No sábado, 1º/8, das 9 às 13h, acontecerá um curso
inédito no Brasil sobre "Precificação e Controladoria
Jurídica", realizado pela Radar - Gestão para Ad-
vogados, em parceria com BM - Consultoria Es-
pecializada, ministrado por Samantha Albini e
Beatriz Machnick, referências nacionais nos temas
de precificação e controladoria jurídica. Imperdível!
Tenha muito mais produtividade e lucro na sua ad-
vocacia. ( )
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Proteção Patrimonial

A CEO Treinamentos realiza o curso online "Pro-
teção Patrimonial Lícita de Bens". ( )

Projetos e ações

O programa "Projetos e Ações" será transmitido ao
vivo e online pelo canal Instituto Ludovico TV no
YouTube dia 2/8, às 20h. Inscrição gratuita ne-
cessária. Participe! ( )

Propriedade Industrial

Amanhã, a partir das 14h30, a ABPI - Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual, a ABAPI -
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade
Industrial, o INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e a OMPI - Organização
Mundial daPropriedade Intelectual promovem o we-
binar "A importância do papel do agente da
propriedade industrial no Brasil". Evento gratuito.
Inscreva-se . ( )

Revisões previdenciárias

AASP realiza dia 30/7, às 16h, o webinar gratuito
"As revisões previdenciárias à luz do Decreto
10.410, de julho de 2020". Participam do evento os
expositores Emerson Costa Lemes, Paulo Bacelar,
Taís Rodrigues dos Santos, Fiorela Ignácio Bartalo e
o moderador André Luiz Marques. ( )

Fomentadores

para conhecer todos os Fomentadores do Migalhas

Migalhas também é cultura!

Monteiro Lobato | Joaquim Manuel de Macedo | Pa-
dre Antônio Vieira | Luís Roberto Barroso | Joaquim
Nabuco | Paulo Bomfim | Lima Barreto | Olavo Bilac |
Bernardo Guimarães | Camilo Castelo Branco | Aluí-
sio Azevedo | Bastos Tigre | Rui Barbosa | Machado

de Assis |Euclides da Cunha |Eça de Queirós | José de
Alencar

e acesse mais títulos

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA

"G.O.P. Relief Plan Slices Extra Pay For Unem-
ployed"

The Washington Post - EUA

"Coronavirus relief talks ramp up as GOP unveils
plan"

Le Monde - França

"Le chômage de masse s'amplifie en France"

Corriere Della Sera - Itália

"Fontana in Aula: 'La verità verrà a galla Non tollero
dubbi sulla mia integrità'"

Le Figaro - França

"Pour éviterun rebonddu Covid, lespays d'Europe se
referment"

Clarín - Argentina

"Comisión para reformar la Justicia:conmayoríaK y
el abogado de Cristina"

El País - Espanha

"El Reino Unido endurece su veto a España y pide no
viajar a las islas"

Público - Portugal

"Novo Banco vendeu 13 mil imóveis apreço desaldo
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a fundo nas Ilhas Calmão"

Die Welt - Alemanha

"Tests sollen bei Einreise aus Risikogebieten Pflicht
werden"

The Guardian - Inglaterra

"Virus outbreaks raise fears of second wave in Eu-
rope"

O Estado de S. Paulo - São Paulo

"Drible no teto de gasto ganha apoio até na equipe
econômica"

Folha de S.Paulo - São Paulo

"Maia dáaval aformaçãodebloco para enfrentarcen-
trão"

O Globo - Rio de Janeiro

"MDB e DEM se afastam do centrão e enfraquecem
base"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais

"Mais peso, mais risco"

Correio Braziliense - Brasília

"Centrão dividido impõe obstáculos ao governo"

Zero Hora - Porto Alegre

"Decisão unânime de prefeitos da região poderá
abrandar bandeira, propõe Leite"

O Povo - Ceará

"Cresce busca por casas em Fortaleza na pandemia"

Jornal do Commercio - Pernambuco
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