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Murillo de Aragão

O inimigo não mora ao lado: mora e
dorme na mesma casa partidária
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Certa vez, escrevi que a derrota de 2002
era a batalha de Stalingrado do PSDB.
Marcaria o início de um longo período
que resultaria em sucessivas derrotas.
Nas eleições de 2006, 2010 e 2014
perdeu para o PT. Entre outros motivos,
por suas incongruências e fragilidades. 
 
Mais uma vez, o PSDB começa a se
atrapalhar. E a reafirmar que o inimigo
não mora ao lado: mora e dorme na
mesma casa partidária. 
 
O programa partidário do PSDB na
semana passada marcou o início da
campanha eleitoral. Tasso Jereissati e
Geraldo Alckmin, respectivamente
senador e governador de São Paulo, entenderam que o afastamento do partido é
essencial para viabilizar a candidatura do segundo à Presidência. 
 
Sem o afastamento, entendem que Alckmin estaria contaminado pelos problemas
do governo Temer. É uma decisão pragmática. Ambos pensam que o afastamento
deve ocorrer o mais rápido possível para que a contaminação seja também a menor
possível. 
 
No entanto, o movimento não é fácil. Parte expressiva do PSDB defende a
permanência no governo. Alguns tucanos consideram que é tarde para desistir do
governo e que a contaminação é irreversível. Pensam que o melhor é apostar que a
economia pode melhorar um pouco e dar um gás ao governo. 
 
Mesmo reconhecendo que o governo Temer é um fardo pesado de carregar, creem
que, em sobrevivendo às novas denúncias, ele poderia chegar a bom termo em
2018. Ou, pelo menos, construir uma coalizão competitiva. 
 
A complexidade do movimento está também na incerteza de quem tem a maioria
para decidir para onde o PSDB vai. Há quem pense que Jereissati pode ser afastado
do partido por conta de suas atitudes, consideradas independentes demais. Aécio
Neves, por seu lado, articula a volta ao comando e, para tal, pode recompor o
diálogo com o governo. 
 
Outros acreditam que Jereissati e Alckmin teriam força para impor um novo rumo.
Porém, o que fazer com os ministros do PSDB no governo? Ficam ou saem?
Imaginem a situação: o partido rompe com o governo, mas os ministros ficam. A
lógica que move Jereissati e Alckmin ficará muito prejudicada. Como sempre, o
PSDB é um partido confuso. 
 
Outra questão relaciona-se ao apoio do partido à agenda das reformas. Declarações
de Jereissati são simpáticas à agenda. Mas quem terá a disposição de apoiar uma
agenda impopular sem o bônus de ser governo? 
 
A tradicional dificuldade de o PSDB posicionar-se continua pesando sobre os
ombros de sua direção. O certo é reconhecer que o programa veiculado abriu uma
ferida grande na base governista e dentro do próprio partido. 
 
No final das contas, o movimento de Jereissati e Alckmin foi um erro. Primeiro,

LEIA MAIS

As eleições de 2018 já estão no ar, e as
campanhas, nas ruas do país
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/as-
elei%C3%A7%C3%B5es-de-2018-
j%C3%A1-est%C3%A3o-no-ar-e-as-
campanhas-nas-ruas-do-pa%C3%ADs-
1.1514443)

O inimigo não mora ao lado: mora e
dorme na mesma casa partidária
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-inimigo-n%C3%A3o-
mora-ao-lado-mora-e-dorme-na-mesma-
casa-partid%C3%A1ria-1.1511815)

Uma reforma atrás da outra em meio a
uma corrida de obstáculos
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/uma-reforma-
atr%C3%A1s-da-outra-em-meio-a-uma-
corrida-de-obst%C3%A1culos-
1.1509149)

PSDB diminui de importância depois da
denúncia de Janot
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/psdb-diminui-de-
import%C3%A2ncia-depois-da-
den%C3%BAncia-de-janot-1.1506433)

Temer deve retomar negociações para a
votação das reformas
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/temer-deve-retomar-
negocia%C3%A7%C3%B5es-para-a-
vota%C3%A7%C3%A3o-das-reformas-
1.1503966)

Tensão e emoção no segundo semestre
se Temer sobreviver
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/tens%C3%A3o-e-
emo%C3%A7%C3%A3o-no-segundo-
semestre-se-temer-sobreviver-
1.1501479)

Quem vai pagar a conta das eleições se
ninguém quer pagar por elas?
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/quem-vai-pagar-a-conta-
das-elei%C3%A7%C3%B5es-se-
ningu%C3%A9m-quer-pagar-por-elas-
1.1498766)

O frágil telhado dos Batistas deixa a PGR
em uma situação delicada
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-fr%C3%A1gil-telhado-
dos-batistas-deixa-a-pgr-em-uma-
situa%C3%A7%C3%A3o-delicada-
1.1496031)

Base de apoio encolhe, mas o presidente
segue blindado
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/base-de-apoio-encolhe-
mas-o-presidente-segue-blindado-
1.1493227)

Fogueira está alta em Brasília, mas sem
fatos novos o governo não cai
(/opini%C3%A3o/murillo-de-

http://www.otempo.com.br/super-noticia
http://www.otempo.com.br/pampulha
http://www.otempo.com.br/o-tempo-betim
http://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem
http://www.otempo.com.br/o-tempo-livre
http://www.otempo.com.br/gastro
http://www.otempo.com.br/assine/
https://www.clubeotempo.com.br/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fo-inimigo-n%25C3%25A3o-mora-ao-lado-mora-e-dorme-na-mesma-casa-partid%25C3%25A1ria-1.1511815&ref_src=twsrc%5Etfw&text=O%20inimigo%20n%C3%A3o%20mora%20ao%20lado%3A%20mora%20e%20dorme%20na%20mesma%20casa%20partid%C3%A1ria%20%7C%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fo-inimigo-n%25C3%25A3o-mora-ao-lado-mora-e-dorme-na-mesma-casa-partid%25C3%25A1ria-1.1511815&via=otempo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.otempo.com.br%2Fopini%25C3%25A3o%2Fmurillo-de-arag%25C3%25A3o%2Fo-inimigo-n%25C3%25A3o-mora-ao-lado-mora-e-dorme-na-mesma-casa-partid%25C3%25A1ria-1.1511815&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=111902212164434
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/as-elei%C3%A7%C3%B5es-de-2018-j%C3%A1-est%C3%A3o-no-ar-e-as-campanhas-nas-ruas-do-pa%C3%ADs-1.1514443
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-inimigo-n%C3%A3o-mora-ao-lado-mora-e-dorme-na-mesma-casa-partid%C3%A1ria-1.1511815
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/uma-reforma-atr%C3%A1s-da-outra-em-meio-a-uma-corrida-de-obst%C3%A1culos-1.1509149
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/psdb-diminui-de-import%C3%A2ncia-depois-da-den%C3%BAncia-de-janot-1.1506433
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/temer-deve-retomar-negocia%C3%A7%C3%B5es-para-a-vota%C3%A7%C3%A3o-das-reformas-1.1503966
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/tens%C3%A3o-e-emo%C3%A7%C3%A3o-no-segundo-semestre-se-temer-sobreviver-1.1501479
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/quem-vai-pagar-a-conta-das-elei%C3%A7%C3%B5es-se-ningu%C3%A9m-quer-pagar-por-elas-1.1498766
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-fr%C3%A1gil-telhado-dos-batistas-deixa-a-pgr-em-uma-situa%C3%A7%C3%A3o-delicada-1.1496031
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/base-de-apoio-encolhe-mas-o-presidente-segue-blindado-1.1493227
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/fogueira-est%C3%A1-alta-em-bras%C3%ADlia-mas-sem-fatos-novos-o-governo-n%C3%A3o-cai-1.1490512


COMENTÁRIOS (16)

porque a decisão de abandonar ou não o governo deveria ter sido adotada há mais
tempo. Segundo, porque as acusações que fazem ao governo Temer cabem muito
bem no figurino tucano quando governo. Terceiro: ao acusar o governo, o
programa ataca – indiretamente – Aécio Neves. 
 
Se agir com cabeça e unidade, o PSDB poderá ganhar as eleições de 2018. Porém,
ao permitir que o açodamento tome conta do processo decisório e que as
mensagens não expressem a maioria do partido, corre sério risco e volta a cometer
os erros que reduziram suas chances nas últimas corridas eleitorais. 
 
Outra questão é a de que o PSDB deve, acima de tudo, entender que a velha
prática da preferência por antiguidade na fila de candidaturas não vale nada em
tempos de eleições digitais. Os tempos são outros, e o eleitor quer outra narrativa
e, obviamente, outra prática política.

O que achou deste artigo?
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2 – Ledo engano de quem é contrário às reformas. É típico de quem pensa
pequeno e no próprio umbigo, esquecendo-se de 14 milhões de
desempregados. Políticos que se colocam a serviço de retrógrados
egocêntricos se esquecem de que seus próprios salários dependem da
arrecadação fiscal que depende da expansão dos negócios. De forma
aética, lucram dos dois lados. Pois, não abrem mão dos polpudos salários e
faturam no populismo. Transformam seus pares mais sensatos e patriotas
em vilões. 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 1:42 PM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

A voracidade do PMDB transformou-se num paradoxo político. Sem ele
não se governa, com ele, abre-se a porteira da corrupção e do clientelismo.
(Revista Veja; julho/2009)/// “O mundo é movido por interesses maiores,
ligados a grupos que disputam a supremacia política e econômica, grupos
que se digladiam nos bastidores enquanto nós enxergamos apenas o pano
que esconde o fundo real.” Alexandre Henry, escritor e juiz federal 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 10:53 AM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

“Nunca apoiei Governo algum. Acho que é um dever do jornalista adotar a
moto dos anarquistas”. Paulo Francis / “O Brasil é um asilo de lunáticos
onde os pacientes assumiram o controle”. Paulo Francis em “Trinta anos
esta noite: 1964, o que vi e vivi", pg. 104 / “O Brasil sempre foi a “casa da
mãe Joana” de elites sub-reptícias (*) que fazem o que querem”. Paulo
Francis (*) Diz-se de tudo que se faz furtivamente, de maneira desleal e
ilícita; obtido por embuste: pacto sub-reptício. 
Responder - 3 - 0 - Denunciar - 10:52 AM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

“Eu sou tão negativo quanto o Boris Casoy. Eu sou crítico do Brasil,
entende? Eu quero que o Brasil melhore. Eu acho que o Brasil é uma
vergonha, não precisa repetir, precisa só levantar a placa: ‘É uma
vergonha!’ É inacreditável, esse negócio do STF. Mas vamos e venhamos,
dá vontade de dizer palavrão. Quer dizer, esta Câmara/Senado que só
trabalha quarta-feira, porque todo mundo chega terça-feira ao meio dia em
Brasília, e sai quinta-feira ao meio dia.” Paulo Francis 
Responder - 3 - 0 - Denunciar - 10:51 AM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

“Bom, mas aí é a tal história, se a gente vai com a violência, pode ter uma
consequência de nos vermos aí com um incitatus, um ditador, durante dez
anos. Então, em princípio acredito que você deva melhorar, aperfeiçoar,
ensinar o povo brasileiro a votar, e quais são seus verdadeiros interesses. É
o meio político brasileiro. Só se pode tolerá-lo tapando as narinas. Esperar
que o Governo se policie é o mesmo que colocar uma raposa para proteger
um galinheiro.” Paulo Francis 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 10:51 AM Aug 23, 2017
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2 – Ledo engano de quem é contrário às reformas. É típico de quem pensa
pequeno e no próprio umbigo, esquecendo-se de 14 milhões de
desempregados. Políticos que se colocam a serviço de retrógrados
egocêntricos se esquecem de que seus próprios salários dependem da
arrecadação fiscal que depende da expansão dos negócios. De forma
aética, lucram dos dois lados. Pois, não abrem mão dos polpudos salários e
faturam no populismo. Transformam seus pares mais sensatos e patriotas
em vilões. 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 9:06 AM Aug 23, 2017
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4 – Parceria desequilibrada leva um dos lados à extinção, o que não
interessa a nenhum deles. Leis paternalistas e insensatas provocam o
desequilíbrio. Foram responsáveis pelo êxodo rural e inchaço das favelas.
Agora tendem a extinguir e/ou reduzir o emprego doméstico. Atribui-se ao
sindicato beligerante o sucateamento da indústria norte americana. Cabe a
cada indivíduo buscar sua oportunidade pelo esforço próprio. Ninguém é
obrigado a passar a vida inteira em empregos mais humildes.  
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 9:03 AM Aug 23, 2017
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3 - Capital e trabalho são variáveis interdependentes. O relacionamento
deixa de ser paternalismo versus fidelidade, tornando-se profissional. Deve
prevalecer a parceria, cujo resultado seja bom para ambos os lados. Se um
lado aporta mais recursos que o outro e se esse é o entendimento de
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ambos, não há problema para a parceria. Empresa não busca recurso que
não seja gerado dentro dela. Para isso, reduz custos e não aumenta preços.
O Estado, ao contrário, massacra o contribuinte.  
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 9:02 AM Aug 23, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

2 – Ledo engano de quem é contrário às reformas. É típico de quem pensa
pequeno e no próprio umbigo, esquecendo-se de 14 milhões de
desempregados. Políticos que se colocam a serviço de retrógrados
egocêntricos se esquecem de que seus próprios salários dependem da
arrecadação fiscal que depende da expansão dos negócios. De forma
aética, lucram dos dois lados. Pois, não abrem mão dos polpudos salários e
faturam no populismo. Transformam seus pares mais sensatos e patriotas
em vilões. 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 9:01 AM Aug 23, 2017

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

1 – Excelente artigo. Sem reformas não há como alavancar o país. Toda
empresa depende do tripé: social, lucro e efetividade. Variáveis
interdependentes. A ausência de uma destrói as outras duas e a própria
empresa. Daí a importância da reforma trabalhista. O alto custo Brasil
dificulta o lucro e a competitividade. Desencoraja o investidor e
consequente desenvolvimento, geração de empregos e de impostos. Salário
alto só se justifica pelo correspondente retorno que possa dar à empresa.  
Responder - 3 - 0 - Denunciar - 9:00 AM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

Platão:“Não há nada d errado c/ aqueles q ñ gostam de Política,
simplesmente serão governados por aqueles q gostam”./"Nada mais cretino
e mais cretinizante do q a paixão política.É a única paixão sem grandeza, a
única que é capaz de imbecilizar o Homem.Não me interesso.Só uma zona
de minha personalidade se deixa tocar pela Política, é a demagógica que
existe em todos nós."Nelson Rodrigues/O Demônio não soube o que fez
quando criou o homem político; enganou-se, por isso, a si
próprio.Shakespeare 
Respostas (1) - 4 - 0 - Denunciar - 8:39 AM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

"Na Política, a verdade deve esperar o momento em que todos precisem
dela." Bjornstjerne Bjornson / "Na Política, os ódios comuns são a base das
alianças." Alexis de Tocqueville / "Nada é tão admirável em Política quanto
uma memória curta." John Kenneth Galbraith / "Os Homens hão de
aprender que a Política não é a moral, e que se ocupa apenas do que é
oportuno." Henry David Thoreau / "Todos os segredos da Política
consistem em mentir a propósito." Jeanne Pompadour 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 8:35 AM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

“Acho o Brasil infecto.Não tem atmosfera mental; não tem Literatura; não
tem Arte; tem apenas uns políticos muito vagabundos.Partido político é
um agrupamento de cidadãos para defesa abstrata de princípios, e
elevação concreta de alguns cidadãos.A ignorância, a cobiça e a má fé
também elegem seus representantes políticos.”Carlos Drummond de
Andrade/"Errar é humano. Culpar outra pessoa é Política."Hubert
Humpherey/"Em Política, sempre é preciso deixar um osso para a oposição
roer." Joseph Joubert 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 8:34 AM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

“O mundo é movido por interesses maiores, ligados a grupos q disputam a
supremacia política e econômica, grupos q se digladiam nos bastidores
enquanto nós enxergamos apenas o pano q esconde o fundo
real.”Alexandre Henry, escritor/ O PT é 1 partido orientado por
intelectuais q estudam e ñ trabalham, formado por militantes q trabalham
e ñ estudam, comandado por sindicalistas q ñ estudam nem trabalham, e
apoiados por eleitores s/ cérebro q trabalham muito e ñ têm dinheiro para
estudar.” fabri280692 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 8:32 AM Aug 23, 2017

Antônio 
Jair

POLÍTICA É A ARTE DE IMPEDIR AS PESSOAS DE PARTICIPAREM DE
ASSUNTOS QUE SÃO DE SEU INTERESSE. (Paul Valéry) / É o meio
político brasileiro. Só se pode tolerá-lo tapando as narinas. Esperar que o
Governo se policie é o mesmo que colocar uma raposa para proteger um
galinheiro. O Brasil é um asilo de lunáticos onde os pacientes assumiram o
controle. (Paulo Francis) / Os governantes que não sabem escutar, ou não
querem escutar seus povos, não são dignos de governá-los. (Adolfo Pérez
Esquivel) 
Responder - 1 - 0 - Denunciar - 8:29 AM Aug 23, 2017
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Todas as colunas (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-murillo-de-
aragao)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8ucG9udG9mcmlvLmNvbS5ici82NTMzOTA0P3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPWNvbXBhcmFkb3JwcmVjbyZ1dG1fY29udGVudD02NTMzOTA0JmNtX21tYz1idXNjYXBlX1hNTC1fLUlORk8tXy1Db21wYXJhZG9yLV8tNjUzMzkwNCY-/35799730/5)

PONTOFRIO.COM
(HTTP://WWW.PONTOFRIO.COM.BR/?
UTM_SOURCE=BUSCAPE&UTM_MEDIUM=COMPARADORPRECO&UTM_CAMPAIGN=BUSCAPONTOFRIO)

Mini Projetor Datashow
Hdmi Usb Vga Av 200
Lumens Mpr - 9009

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8ucG9udG9mcmlvLmNvbS5ici82NTMzOTA0P3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPWNvbXBhcmFkb3JwcmVjbyZ1dG1fY29udGVudD02NTMzOTA0JmNtX21tYz1idXNjYXBlX1hNTC1fLUlORk8tXy1Db21wYXJhZG9yLV8tNjUzMzkwNCY-/35799730/5)

R$341,91
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8ucG9udG9mcmlvLmNvbS5ici82NTMzOTA0P3V0bV9zb3VyY2U9YnVzY2FwZSZ1dG1fbWVkaXVtPWNvbXBhcmFkb3JwcmVjbyZ1dG1fY29udGVudD02NTMzOTA0JmNtX21tYz1idXNjYXBlX1hNTC1fLUlORk8tXy1Db21wYXJhZG9yLV8tNjUzMzkwNCY-/35799730/5)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5oYXZhbi5jb20uYnIvc21hcnQtdHYtbGVkLTQwLWZ1bGwtaGQtc2Ftc3VuZy11bjQwajUyMDAvcD91dG1fc291cmNlPWJ1c2NhcGUmdXRtX21lZGl1bT12dGV4X2ludGVncmF0aW9uJnV0bV9jYW1wYWlnbj1icCs-/35799730/5798)

LOJAS HAVAN
(HTTP://WWW.HAVAN.COM.BR)

Smart TV LED 40 ´
UN40J5200 Full - HD

Samsung Bivolt
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5oYXZhbi5jb20uYnIvc21hcnQtdHYtbGVkLTQwLWZ1bGwtaGQtc2Ftc3VuZy11bjQwajUyMDAvcD91dG1fc291cmNlPWJ1c2NhcGUmdXRtX21lZGl1bT12dGV4X2ludGVncmF0aW9uJnV0bV9jYW1wYWlnbj1icCs-/35799730/5798)

R$2.184,90
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5oYXZhbi5jb20uYnIvc21hcnQtdHYtbGVkLTQwLWZ1bGwtaGQtc2Ftc3VuZy11bjQwajUyMDAvcD91dG1fc291cmNlPWJ1c2NhcGUmdXRtX21lZGl1bT12dGV4X2ludGVncmF0aW9uJnV0bV9jYW1wYWlnbj1icCs-/35799730/5798)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzExNjU1ODgzMS9ob21lLXRoZWF0ZXItZHZkLXBsYXllci1sZW5veHgtaHQ3MjMtMjcwdy01LjEtY2FuYWlzLXVzYi1mdW5jYW8ta2FyYW9rZQ-
-/35799730/5798)

AMERICANAS.COM
(HTTP://WWW.AMERICANAS.COM.BR)

Home Theater DVD Player
Lenoxx HT723 270W 5.1

Canais USB Função
Karaokê

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzExNjU1ODgzMS9ob21lLXRoZWF0ZXItZHZkLXBsYXllci1sZW5veHgtaHQ3MjMtMjcwdy01LjEtY2FuYWlzLXVzYi1mdW5jYW8ta2FyYW9rZQ-
-/35799730/5798)

R$508,00
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzExNjU1ODgzMS9ob21lLXRoZWF0ZXItZHZkLXBsYXllci1sZW5veHgtaHQ3MjMtMjcwdy01LjEtY2FuYWlzLXVzYi1mdW5jYW8ta2FyYW9rZQ-

-/35799730/5798)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMTA1OTkzMS9wcm9qZXRvci1kZWxsLTEyMjAtMjcwMC1sdW1lbnMtYW5zaQ-
-/35799730/5798)

AMERICANAS.COM
(HTTP://WWW.AMERICANAS.COM.BR)

Projetor Dell 1220 2700
Lumens ANSI

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMTA1OTkzMS9wcm9qZXRvci1kZWxsLTEyMjAtMjcwMC1sdW1lbnMtYW5zaQ-
-/35799730/5798)

R$2.844,90
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzEyMTA1OTkzMS9wcm9qZXRvci1kZWxsLTEyMjAtMjcwMC1sdW1lbnMtYW5zaQ-

-/35799730/5798)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8uZXh0cmEuY29tLmJyLzc1MjkwMTE_dXRtX3NvdXJjZT1idXNjYXBlJnV0bV9tZWRpdW09Y29tcGFyYWRvcnByZWNvJnV0bV9jb250ZW50PTc1MjkwMTEmY21fbW1jPWJ1c2NhcGVfWE1MLV8tTUNOUy1fLUNvbXBhcmFkb3ItXy03NTI5MDExJg-
-/35799730/5798)

EXTRA.COM.BR
(HTTP://WWW.EXTRA.COM.BR/?

UTM_SOURCE=BUSCAPE&UTM_MEDIUM=COMPARADORPRECO&UTM_CAMPAIGN=BUSCAEXTRA)

Projetor slim led LM270 -
Luminatti

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8uZXh0cmEuY29tLmJyLzc1MjkwMTE_dXRtX3NvdXJjZT1idXNjYXBlJnV0bV9tZWRpdW09Y29tcGFyYWRvcnByZWNvJnV0bV9jb250ZW50PTc1MjkwMTEmY21fbW1jPWJ1c2NhcGVfWE1MLV8tTUNOUy1fLUNvbXBhcmFkb3ItXy03NTI5MDExJg-
-/35799730/5798)

R$171,04
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3Byb2R1dG8uZXh0cmEuY29tLmJyLzc1MjkwMTE_dXRtX3NvdXJjZT1idXNjYXBlJnV0bV9tZWRpdW09Y29tcGFyYWRvcnByZWNvJnV0bV9jb250ZW50PTc1MjkwMTEmY21fbW1jPWJ1c2NhcGVfWE1MLV8tTUNOUy1fLUNvbXBhcmFkb3ItXy03NTI5MDExJg-

-/35799730/5798)

(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzExODE3NjAyOC9ob21lLXRoZWF0ZXItYmx1LXJheS0zZC1zYW1zdW5nLWh0LWY0NTA1LTUwMHctNS4xLWNhbmFpcy1mdWxsLWhkLWhkbWktdXNiLXJhZGlvLWZt/35799730/5798)

AMERICANAS.COM
(HTTP://WWW.AMERICANAS.COM.BR)

Home Theater Blu - Ray
3D Samsung HT - F4505
500W 5.1 Canais Full HD

HDMI USB Rádio FM
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzExODE3NjAyOC9ob21lLXRoZWF0ZXItYmx1LXJheS0zZC1zYW1zdW5nLWh0LWY0NTA1LTUwMHctNS4xLWNhbmFpcy1mdWxsLWhkLWhkbWktdXNiLXJhZGlvLWZt/35799730/5798)

R$703,99
(https://redir.lomadee.com/v2/direct/aHR0cDovL3d3dy5hbWVyaWNhbmFzLmNvbS5ici9wcm9kdXRvLzExODE3NjAyOC9ob21lLXRoZWF0ZXItYmx1LXJheS0zZC1zYW1zdW5nLWh0LWY0NTA1LTUwMHctNS4xLWNhbmFpcy1mdWxsLWhkLWhkbWktdXNiLXJhZGlvLWZt/35799730/5798)
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