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Já que o mundo não acabou em 21 de dezembro, vamos em frente porque 2013 promete ser um ano 
de provações, exigências e mudanças nas áreas da economia, política, saúde, mobilidade urbana, es-
porte. Isto se pensarmos apenas no Brasil, porque nossos vizinhos enfrentam difi culdades ainda maio-
res, como a insatisfação dos argentinos com o governo de Cristina Kirchner, e a indefi nição sobre a 
presidência da Venezuela com a doença de Hugo Chávez, cercada de mistérios e que o impediu de ir 
à sua própria posse.

O ano de 2013 promete ser diferente e não apenas por anteceder a Copa do Mundo. O Brasil enfren-
tará seu grande teste com a Copa das Confederações. E não é só isso que temos pela frente. O Ano 
Novo marcará os 25 anos da promulgação da Constituição Brasileira. Ou, como diz o professor de Di-
reito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Eduardo Carrion, “os 25 
anos de consolidação da democracia”. É também o primeiro ano dos prefeitos obrigados a cumprirem 
metas de universalização da escola para crianças de 4 e 5 anos, o que pode mudar uma realidade ainda 
vergonhosa aos brasileiros.

No plano econômico, as montadoras terão que conviver com uma nova lógica de incentivos. Com o Ino-
var-Auto, o novo regime automotivo do país só terá vantagens fi scais para quem realmente se compro-
meter com a inovação. Na seara política, o movimento deve se intensifi car com vistas às eleições para 
presidente e governadores em 2014, bem como deve aumentar a pressão em cima de Dilma Rousseff. 

De um lado, a oposição irá acelerar a construção de uma candidatura capaz de pôr fi m à era petista, 
iniciada em 2003. Motivos não faltam para animar até os mais pessimistas. Os sucessivos escândalos 
que envolveram a administração Lula, o julgamento do Mensalão, a divisão dos próprios líderes petis-
tas sobre os rumos da sigla, o pífi o crescimento econômico e os constantes apagões energéticos Bra-
sil afora  talvez consigam arranhar a imagem do ex-presidente Lula e abalar a popularidade de Dilma 
Rousseff. O “talvez” fi ca por conta da incompetência da oposição em unifi car o discurso e apresentar, 
enfi m, um projeto de país.

O governo federal, por sua vez, tentará captar resultados econômicos e sociais para anular o impacto 
da frustração com o fraco desempenho da economia, reforçando a imagem de gestora da presidente, 
minimizando a vinculação político-partidária. Porém, para que isso aconteça, a presidente Dilma pre-
cisa olhar para trás, juntar os discursos que fi caram pelo caminho e encarar a realidade de um país 
com crescimento estagnado que passa a ser visto com desconfi ança (ou decepção) pelo mercado 
internacional. 

A verdade é que os problemas do Brasil seguem os mesmos, mas o ano traz de novo um conjunto 
de circunstâncias favoráveis ao seu enfrentamento, basta ter coragem e vontade para fazer. FORÇA, 
PRESIDENTE!

Feliz 2013 aos nossos leitores!  

Boa Leitura!

Karim Miskulin
Diretora Executiva 

EDITORIAL
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A entrada de um novo ano abre espaço para planos, projetos e esperança. 
E não seria diferente com 2013. Mas essa mudança é sempre seguida por 
projeções, conjunturas e curiosidades no que se refere às previsões. E por 
elas, este novo ano não será muito fácil e exigirá muita paciência e dedica-
ção. Tudo justifi cado pela presença de Saturno, que será o planeta regente.

Segundo a astróloga e numeróloga Ana Cláudia, Saturno tem uma infl uên-
cia muito poderosa porque mostra quais são as lições que cada um tem que 
enfrentar ao longo da vida. Ela esclarece que esse impacto não é exclusivo a 
2013, mas que se iniciou em outubro de 2012 e seguirá até o fi nal de 2014. 
“As lições são duras, mas a melhor atitude a tomarmos é a de aceitá-las sem 
resistência e abrir a nossa mente”, aconselha a astróloga, que tem experiên-
cia há mais de 18 anos em PortoAlegre.

Sob a infl uência de Saturno, a tendência é que os chamados “carmas” – situa-
ções do passado – estejam mais presentes. E o planeta traz mais energia para 
superar os obstáculos e se libertar das mágoas.

PREVISÕES

2013 abre as suas portas

De acordo com as previsões do 
orientador espiritual Jucelino Nó-
brega da Luz, de São Paulo, o ano 
será marcado pela cautela, em es-
pecial na questão fi nanceira. Ele cita 
a possibilidade do agravamento da 
crise econômica na Europa, fazendo 
com que países como Alemanha, 
França e Itália fi quem em situações 
mais delicadas. A tendência é que, 
com isso, os movimentos de revolta 
popular aumentem. 

Nessa mesma linha, a astróloga re-
conhece que a infl uência de Sa-
turno aumenta a chance das crises 

8 política, cultura e negócios
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fi nanceiras e políticas, o que deverá resultar em escândalos. Por outro lado, 
as projeções são melhores para o Brasil. Com a realização de importan-
tes eventos, como a Copa das Confederações, o país será mais valorizado 
internacionalmente.

Para Pedro de Oxum do Ilê Oxum Docô em Porto Alegre, o ano de 2013 
pela tradição africana será regido por Xangô, que é um orixá ligado à Justiça 
e ao equilíbrio. Conforme ele, isso já está ocorrendo e cita o julgamento do 
processo do mensalão. “A Justiça estará muito presente neste ano. Será um 
ano de confl itos”, afi rma. Ele destaca que a presidente Dilma Rousseff en-
frentará maiores difi culdades nas negociações, em especial na relação com 
o Congresso.

Pela religião, Xangô comandará o ano acompanhado por suas três esposas – 
Oxum, Iansã e Obá –, além da presença de Xapanam, que é conhecido por li-
dar com o oculto. “É um ano de revelações. Isso traz pontos positivos e nega-
tivos. Os segredos deverão vir à tona e isso nem sempre é agradável.” Essas 
mesmas características refl etem bem em outras situações, como na área de 
pesquisa e da medicina, as quais poderão conquistar avanços consideráveis.

Natureza em revolta
Para Jucelino da Luz, é preciso fi car em alerta para as tragédias e grandes aci-
dentes ambientais. A previsão é que a seca voltará a castigar vários estados, 
especialmente no Nordeste. As chuvas também virão com força no Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele não descarta a possibilidade 
de desabamentos e furações no país.

De acordo com Pedro de Oxum, essas tragédias são confi rmadas pela pre-
sença de Xangô, que é representado pelos raios, trovões e pelo fogo. “O 
orixá é um símbolo da natureza. E Xangô é muito forte e deverá provocar 
tremores de terra, inclusive no Brasil, e muitos destemperos no clima, como 
calor e frios excessivos.” Sob a infl uência de Saturno, a astróloga Ana Cláudia 
também confi rma a possibilidade de grandes tragédias naturais, em especial 
desmoronamentos e tempestades.

Um ano de reflexões
2013 exigirá uma atenção especial das pessoas consigo mesmas. Para Jucelino 
da Luz, será um momento importante para se repensar a vida. “Estamos se 

perdendo cada vez mais. A maioria 
está desamparada e despreparada. 
E isso resulta em sentimentos ruins, 
como ansiedade e depressão”, sus-
tenta Jucelino. Pedro de Oxum tam-
bém prevê um ano de muita trans-
formação pessoal. Isso signifi ca que 
a sensibilidade estará mais aguçada, 
fazendo com que os sentimentos 
afl orem mais.

Horóscopo Chinês: 
A Serpente
O Oriente e o Ocidente têm vi-
sões diferentes nas previsões. No 
Ocidente, há o horóscopo tra-
dicional, que é regido pelos anos 
solares. No Oriente vigora o chi-
nês, que tem como base os anos 
lunares. A partir de 10 de feve-
reiro, quando começa esse calen-
dário, o ano será dominado pela 
Serpente. Ela é vista como enig-
mática. 2013 promete ser um mo-
mento propício à busca do equi-
líbrio entre a razão e a emoção. 
É adequado ainda que as pessoas 
tentem seguir as metas e ter foco. 
São elementos importantes para 
enfrentar os imprevistos e as sur-
presas que vão ser comuns neste 
ano. A Serpente também favorece 
as fi nanças e as atividades ligadas 
às artes e à beleza e indica que as 
pessoas precisam ter mais fl exibi-
lidade, adaptação e estratégia.  

“Saturno vem nos ensinar e ajudar a 
aprender a ter mais disciplina e capacidade 

de trabalho. Faz com que as pessoas 
repensem sobre suas vidas, o que fizeram 

com elas e seus atos” 

(Ana Cláudia)

9política, cultura e negócios
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Prefeitos e Prefeitas,
sejam bem-vindos.
Ser bom para o seu
município é ser bom 
para os brasileiros.

Contem com a parceria do
Banco do Brasil e as melhores 
soluções para infraestrutura, 
educação e desenvolvimento 
socioeconômico do seu 
município. Porque, quando
as prefeituras realizam,
os brasileiros se realizam.
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PALANQUE BY RUDOLFO LAGO 

A intervenção no PDT, com o intermédio de seu ex-marido, faz parte 
do roteiro que Dilma traça para começar a pavimentar em 2013 o ca-
minho para a sua reeleição. Com a sensação concreta de que perderá 
o apoio do PSB – Eduardo Campos dá cada vez mais sinais de que dis-
putará as eleições presidenciais em 2014 –, Dilma precisa construir 
seu leque de apoios. E quer ter controle sobre o PDT. Dilma não con-
fi a em Lupi.

Dilma, porém, tem um adversário de peso dentro do PT. Começa 
a crescer entre os petistas a impressão de que o ex-presidente Lula 
pode tirar de Dilma a prerrogativa de disputar a reeleição caso co-
mece a se sentir muito atingido por denúncias. Lula entende que fi cou 
mais fragilizado depois que se tornou um cidadão comum, sem qual-
quer prerrogativa de foro. O marqueteiro João Santana sugere que 
ele dispute o governo de São Paulo, mas há quem julgue que seu des-
tino possa vir a ser mesmo o retorno ao Palácio do Planalto.

O senador Aécio Neves foi 
um dos comandantes da rebe-
lião das estatais do setor elé-
trico, que não aceitaram as 
condições que Dilma Rousseff 
queria impor para baixar as ta-
rifas de energia. Aécio correu 
riscos: o governo poderia se 
aproveitar do seu discurso e 
das suas ações para dizer que 
ele era contra baixar a conta 
de luz. O candidato do PSDB 
aceitou o risco: o discurso 
não era para o eleitorado, era 
para a iniciativa privada. Aécio 
queria dizer que a prática de 
Dilma era intervencionista e, 
assim, puxar o empresariado 
brasileiro a seu favor.

O ex-primeiro-marido

Rumo à reeleição

Sempre ele 

O alvo era a 
iniciativa privada 

Lula 2014 

Mais recuperado de seus problemas 
de saúde – tem um enfi sema pulmo-
nar –, o advogado Carlos Araújo, ex-
-marido da presidente Dilma Rousseff, 
está mesmo prestes a voltar à política. 
Araújo (foto) deverá fi liar-se ao PDT 
em fevereiro ou março deste ano, com 
o propósito declarado de destronar o 
ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi do 
comando do partido.

Na semana antes do Natal, 
o ex-ministro da Casa Civil 
José Dirceu esteve em Porto 
Alegre almoçando com Car-
los Araújo. Não se conhecem 
os detalhes da conversa. Mas 
Dirceu, mesmo condenado no 
processo do mensalão, conti-
nua sendo um dos principais 
líderes do PT. E tem viajado o 
país numa campanha de soli-
dariedade a ele, ao PT e aos 
demais condenados na Ação 
Penal 470.
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“Desrosemaryzação” 
Usado pelo economista Edmar Bacha, um dos 
pais do Plano Real, num seminário de econo-
mia, um termo deverá ganhar nos próximos 
dias os discursos do PSDB rumo à tentativa 
de eleger Aécio presidente. “Precisamos pro-
mover a desrosemaryzação do país”, disse 
ele. Era uma referência a Rosemary Noronha, 
ex-chefe de gabinete da Presidência em São 
Paulo, envolvida na Operação Porto Seguro, 
e ao hábito do PT de conceder cargos de im-
portância a companheiros de partido muitas 
vezes sem qualifi cação.

Que o Congresso, depois do fi asco da CPI do Cacho-
eira, e do episódio dos três mil vetos trancando a pauta, 
pare de dar vexame e reencontre seu caminho.

Um 2013 cheio de paz e alegria, num país social-
mente mais justo, que siga na dura punição à corrup-
ção pública, tão bem sinalizada com o julgamento do 
mensalão.

VOTODENTRO

VOTOFORA

Ex-petista, o senador do PDT, partido da 
base de sustentação de Dilma Rousseff, 
Cristovam Buarque (foto) gosta de uma pro-
vocação. Ele acaba de lançar, pela editora 
Thesaurus, o livro Bolsa-Escola: história, teo-
ria e utopia, que detalha a história da implan-
tação do programa Bolsa-Escola e como ele 
se espalhou por vários países do mundo. O 
que deve chamar a atenção, porém, é a de-
dicatória do livro. Cristovam o dedica a Fer-
nando Henrique Cardoso, primeiro 
presidente, junto com Er-
nesto Zedillo, do Mé-
xico, a nacionalizar o 
programa. Nenhuma 
menção a Lula, de 
quem foi ministro 
da Educação, ou a 
Dilma.

Mas o tiro de Aécio pode ter saído pela culatra. Uma semana depois do discurso 
e da negativa das empresas elétricas em assinarem o acordo para baixar as ta-
rifas, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff (foto), começou a aparecer na televisão 
elogiando Dilma e criticando duramente as empresas, que são ligadas aos gover-

nos tucanos de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Provocação

Pela culatra 

A última aula

Renan e Henrique 

Com tristeza, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) despe-
diu-se de seus alunos na Fundação Getúlio Vargas no início 
de dezembro. Foi a sua última aula na FGV. Depois de 46 
anos como professor, Suplicy foi instado a aderir a um pro-
grama de demissão voluntária no instituto.

Na avaliação da maioria dos senadores, somente 
uma hecatombe política tira a essa altura a presi-
dência do Senado de Renan Calheiros (PMDB-
-AL) (foto) em 2013. O senador Luiz Henrique 
(PMDB-SC), que poderia entrar no páreo, 
desistiu, e ninguém mais se anima a ser 
candidato. Na Câmara, haverá disputa: 
entre Henrique Eduardo Alves (PMDB-
-RN), Rose de Freitas (PMDB-ES) e Jú-
lio Delgado (PSB-MG). Mas 
as apostas são todas hoje na 
vitória de Henrique.
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PALANQUE BY RUDOLFO LAGO 

O Congresso Nacional termina o ano 
de 2012 provocando uma revisão no 
conceito de fundo de poço. Imagi-
nava-se que não seria possível descer 
mais baixo depois da crise dos atos se-
cretos do Senado, da briga na Justiça 
para manter o pagamento de salários 
acima do teto constitucional, da resis-
tência em promover a divulgação no-
minal desses mesmos salários. 

retaliação política movida pelo PT, o relatório de Odair Cunha (PT-MG) tentava 
atingir jornalistas e o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, sem que a 
CPI tivesse produzido um centímetro sequer de investigação além do que já re-
cebera pronto da Polícia Federal e do Ministério Público. Uma situação que aca-
bou não tendo condições de se sustentar. Ao fi nal, derrotou-se o relatório de 
Odair e prevaleceu um texto do peemedebista Luiz Pittmann, que apenas re-
mete à PF e ao Ministério Público as investigações. Ou seja, na prática, devolve 
a eles os documentos que haviam mandado. Não parece mesmo haver termo 
mais preciso para isso além de “ridículo”.

Na última quarta-feira antes do Natal, reúnem-se as cúpulas da Câmara e do Se-
nado e resolvem terminar de modo abrupto os trabalhos porque constatam que 
precisam respeitar a Constituição. Claro que precisam. Como qualquer cidadão. 
Ainda mais como cidadãos que escreveram a Constituição e as demais leis. Des-
cobriram que precisam votar os vetos presidenciais porque eles, constitucional-
mente, têm prevalência sobre qualquer outro tema.

Resultado prático: quando o ano legislativo começar em 2013, deputados e se-
nadores terão de se debruçar sobre mais de 3 mil vetos presidenciais. O presi-
dente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), afi rma que todos são irrelevantes. 
Não são. Há várias questões delicadas, como o reajuste dos aposentados; o fa-
tor previdenciário, o Código Florestal, além da questão dos royalties do petró-
leo, que motivou o rolo todo. São vários os lobbies que já se articulam para ten-
tar agora derrubar vetos.

A explicação dada por senadores e deputados era de que o presidente do Se-
nado, José Sarney (PMDB-AP), resolveu, junto com Marco Maia, levar a Consti-
tuição ao pé da letra com o propósito mesmo de criar confusão. Como resposta 
à liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux que mandava rever 
a derrubada do veto sobre os royalties. Uma tática, no mínimo, questionável.

Levar a Constituição ao pé da letra não é obrigação de qualquer parlamentar? E, 
se a Constituição diz que os vetos têm prevalência, como explicar o fato de o 
Congresso ter deixado que se acumulassem mais de três mil deles em mais de 
dez anos sem apreciação? Cristovam parece ter razão: não parece haver mesmo 
termo mais próprio que “ridículo”.    

PAPO NAS ENTRELINHAS

O Congresso e o conceito de fundo do poço

Cristovam Buarque 
diz que o Congresso 

começa a passar 
de irrelevante 
para ridículo. 

Infelizmente, o 
senador parece que 

tem razão

Mas o que se verifi cou na última se-
mana de funcionamento do Legisla-
tivo em 2012 foi a renitente disposi-
ção de deputados e senadores para 
pegar pás e picaretas de modo a tor-
nar mais fundo o fi nal do poço em 
que os parlamentares optaram por se 
abrigar. Em um discurso no plenário 
do Senado, Cristovam Buarque (PDT-
-DF) bem resumiu a situação: “Esta-
mos tão pressionados pelas medidas 
provisórias e decisões judiciais que es-
távamos fi cando irrelevantes. Agora, 
nós estamos fi cando ridículos”.

A CPI do Cachoeira trocou um re-
latório de cinco mil páginas de coisa 
nenhuma por outro de uma página e 
meia também de coisa nenhuma. De 
positivo, apenas a economia de pa-
pel. Fruto de uma desastrada tática de 
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Vivemos agora o tal do 2013. Vivemos somente para o 2013. Temos de recompor 
nossas energias, buscar forças lá no fundo do poço para começarmos uma nova his-
tória. Isso é normal, afi nal, estamos em pleno Ano Novo, no período de promessas, 
resoluções, decisões, tudo aquilo que signifi que uma vida nova, melhorada, pincelada, 
reformada, mas, indiscutivelmente, nova.

Mas, ora, não se engane, isso não começou no 1º de janeiro, iniciamos nosso Ano 
Novo ou novo mundo nos primeiros minutos do dia 22 de dezembro de 2012, 
quando, fi nalmente, enterramos as crenças (por mais tolas que as considerássemos) 
de que o mundo acabaria ali. Bobagens e explicações à parte, vivemos um dezembro 
recheado de piadas, brincadeiras, decisões, ações, atitudes que decidimos tomar an-
tes do fi m do mundo. Rebobine a fi ta, vá até um jantar com amigos e colegas de tra-
balho, lembre-se do momento em que você declarou em alto e bom som que iria 
bater na porta do seu vizinho (aquele imbecil, que briga, ofende e bate na esposa) e 
esmurrar sua cara, arrastá-lo pelos corredores do prédio e humilhá-lo como vem fa-
zendo há tantos anos com a esposa.

Ora, isso seria fácil, afi nal, logo mais seria o fi m do mundo, não é? E na cama, ao lado 
da esposa, quando já prontos para a virada do 21 para o 22 de dezembro, você de-
cide contar para ela que está desempregado. Isso porque durante a manhã você in-
vadiu a sala do seu diretor e disse o quanto ele é prepotente, incompetente, idiota, 
puxa-saco, uma verdadeira vaca de presépio. É ali na cama, relatando os fatos para 
sua companheira de tantos anos, que seus olhos brilham, que seu corpo ganha vida e 
que, depois de muito, mas muito tempo sem emoção, vocês fazem o melhor dos se-
xos; melhor, vocês fazem amor.

Rebobine um pouco mais a fi ta e lembre-se do dia em que fi cou defi nido que a ceia de 
Natal seria em sua casa. Você receberia pai, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, namo-
rados dos mesmos e agregados para a confraternização. Ora, muito trabalho, presen-
tes, roupa, o compromisso de lembrar daqueles  que não comem carne, daqueles que 
não bebem, dos que não podem fi car lado a lado porque não se dão (ah, as brigas de 
família). Sua vontade mesmo é dizer ao marido que prefere viajar, esquecer uma cele-
bração que há muito deixou de ser cristã e se transformou em um campo de batalha 
onde a inveja, o ciúme, os sentimentos de rejeição, o egoísmo, as dores e as mágoas ga-
nham muito mais atenção do que o Menino Jesus. Abrir o peito e gritar tudo isso para 
todos, para sua família... É a sua, a minha é a vontade de tantas pessoas nesse mundo, 
que não acabou.

Esta é talvez a melhor das notícias deste 2013 que, para cada um de nós, deveria ter co-
meçado mais cedo, no dia 22 de dezembro. Mesmo entendendo que a teoria dos Mayas 
era uma grande viagem (vai saber que tipo de drogas usaram!), temos de nos reportar ao 
que projetamos antes do nosso fi m de mundo. Nós simplesmente projetamos o nosso 
Novo Mundo. E decidimos, sim, não esperar a virada, começamos dez dias antes.

Ora, podemos recriar, melhorar, reformar, pintar/colorir nosso novo mundo. Cada 
dia é mais uma chance. Não desperdice o tempo. Aproveite a loucura dos Mayas (ou 
não, para quem acredita) e aposte na contrariedade de tudo que eles acreditavam. 
Refaça seu novo mundo a partir de suas decisões do fi nal do velho. Exija que as pes-
soas se respeitem e respeitem seus pares sem violência, sem dor, sem humilhação, 

CRÔNICA

Nietzsche tinha razão
Josélia Sales 

mas se topar com algo parecido, lute 
contra, denuncie, faça valer o direito 
de cada um de amar sem posse, sem 
cativeiro.

Aposte em você, no seu potencial, não 
espere tapinhas nas costas ou qual-
quer tipo de reconhecimento de che-
fes e autoridades que você sabe que es-
tão abaixo de sua capacidade de criar, de 
produzir, de administrar, de construir de 
forma conjunta. Corra atrás do seu so-
nho e pinte o seu arco-íris. Isso ninguém 
pode fazer por você.

Os novos e inevitáveis encontros fa-
miliares estão aí, no nosso calendá-
rio deste Mundo Novo, mas agora, sa-
bemos que tem uma diferença. Temos 
que, sim, traçar os limites, impor nos-
sas ideias, trabalhar mágoas, rancores, 
ciúmes e intransigências. Andar nessa 
corda bamba sem deixar de amar nos-
sos familiares, amar sempre, não ape-
sar dos defeitos, mas sim, inclusive, com 
os defeitos é, talvez, nosso maior desa-
fi o. Vamos passar por muitas transfor-
mações na vida pessoal, profi ssional e, 
acreditem, até mesmo, espiritualmente. 
O certo é que chegaremos novamente 
ao 21 de dezembro de 2013, quando o 
nosso ano recomeçou. Ali, poderemos 
dizer com orgulho que, de mãos dadas 
com nossos amigos imaginários (aque-
les que tínhamos quando criança e que, 
juntos, criávamos o melhor dos mun-
dos, onde tudo era mais fácil e tolerá-
vel), ali, naquele dia, recriamos o nosso 
mundo, lutamos por ele, erramos, acer-
tamos, brigamos, rimos e choramos ao 
longo de mais 365 dias. No entanto, ja-
mais desistimos. Viveremos o dezem-
bro de 2013, sem Mayas, mas com a 
certeza de que construímos um Mundo 
diferente, um futuro baseado na sabe-
doria de Frederich Nietzsche: O que 
não nos mata, só nos fortalece.    
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Identidade Sul  

Saiu

No vermelho

Paraná 

O vice-presidente 
municipal do PDT, 
Wilson Picler (foto), 
principal nome dos 
bastidores da cam-
panha de Gustavo 
Fruet à prefeitura 
de Curitiba, pediu 
licença das funções 
por tempo indeter-
minado. Ele alega 
que precisa se de-
dicar ao grupo edu-
cacional de que é proprietário no 
Paraná. Nos bastidores, contudo, 
circula outra versão e que seria o 
real motivo para o afastamento. 
Picler tem dito a amigos que suas 
indicações para cargos na adminis-
tração sequer foram consideradas 
por Fruet.

O prefeito de Foz do Iguaçu, 
Reni Pereira (PSB), está assus-
tado com a realidade que encon-
trou assim que assumiu. Ele diz 
que a administração possui uma 
dívida de R$ 1 bilhão, o que re-
presenta dois orçamentos anuais 
inteiros da cidade.

O deputado estadual Reinhold Ste-
phanes Junior (PMDB) aderiu à recla-
mação geral dos usuários da telefonia 
celular. Incomodado com o péssimo 
serviço oferecido, protestou pelo twit-
ter: “Impressionante como ligações 
feitas por celular caem no meio, temos 
que fazer várias para conseguir uma. E 
é cobrado por tentativa. Vergonha”. 
Em tempo: o parlamentar promete 
cobrar providências do ministro das 
Comunicações, Paulo Bernardo (PT).

Liga pra ele

Derrotado nas urnas como candidato a vice-pre-
feito na chapa de Luciano Ducci, o deputado fe-

deral Rubens Bueno (PPS) arrumou-se rapi-
dinho em Curitiba. Ele fechou aliança com 
Fruet e indicou o vereador Paulo Rink para a 
Secretaria da Copa. Com isso, abriu a vaga 
da suplência na Câmara Municipal que, 

“coincidentemente”, caberá à fi lha dele, 
Renata Bueno (foto). Pegou muito mal.

Pela família

Um dos debates mais quentes da eleição passada girou em 
torno da política habitacional de Curitiba. Gustavo Fruet (PDT), 
então candidato oposicionista, acusava o prefeito à época, Lu-
ciano Ducci (PSB), de montar uma secretaria inútil, sem recur-
sos e que serviria apenas para “curar a depressão” do titular 
da pasta, o deputado estadual Osmar Bertoldi (DEM). O tema, 
pelo inusitado, ganhou repercussão, foi parar na TV e logo o as-
sunto ganhou o apelido de “secretaria Prozac”, em referência 
ao famoso remédio antidepressivo. 

Pois bem. A eleição passou e o discurso do 
novo prefeito ruiu. Fruet mudou todos os se-
cretários da gestão anterior, menos um: 
Bertoldi, que foi convidado a per-
manecer exatamente onde es-
tava. Gustavo, no cargo, fez 
justamente o que criticara o an-
tecessor, de dar um lugar no 
governo apenas para abrigar o 
Democratas e faturar politica-
mente com isso. 

Para piorar o constrangimento, 
vale registrar que Bertoldi per-
tence a uma das famílias per-
missionárias do trans-
porte coletivo da capital. 
Se Ducci tinha dentro da 
prefeitura um daqueles a 
quem deveria cobrar e 
fi scalizar, Fruet faz igual-
zinho.  O eleitor não en-
tende nada. 

Secretaria Prozac
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Denian Couto
denian@redemassa.com.br

Londrina e Maringá usa-
rão o sistema biométrico 
no pleito de 2014, onde 
eleitores são identifi cados 
por meio da impressão di-
gital na hora de votar. Por 
conta disso, haverá um re-
cadastramento de todo o 
eleitorado a partir de abril 
deste ano. 

Da Justiça

O novo prefeito de Lon-
drina, Alexandre Kireeff 
(PSD), tem surpreendido a 
imprensa e até os aliados. 
Sua rotina de trabalho, inva-
riavelmente, começa antes 
mesmo das 7h da manhã.

Quatro suplentes passam à condição de deputados em defi nitivo por 
conta das eleições passadas. Elton Welter (PT) assume no lugar de 
Augustinho Zucchi (PDT), eleito prefeito de Pato Branco. Tercilio 
Turini (PPS) entra na vaga de Cesar Silvestri Filho (PPS), prefeito de 
Guarapuava. Alceu Maron (PSDB) assume a cadeira de Marcelo Ran-
gel (PPS), prefeito de Ponta Grossa, e Wilson Quinteiro (PSB) ocupa 
a posição que era de Reni Pereira, prefeito de Foz. Além destes, 
Gilberto Martin (PMDB) ganha o espaço do deputado estadual Luiz 
Cláudio Romanelli, licenciado enquanto exerce a função de secretá-
rio do Trabalho do governo Richa.

Na AssembleiaMadrugador

A notícia de que a vereadora de Ponta Grossa Ana Maria de Holleben teria forjado o próprio sequestro 
para não votar na eleição para a presidência da Casa irritou muito a cúpula do PT no Paraná. A legenda 
não emitiu, desde o incidente, nenhum sinal de solidariedade à companheira.

Curitiba possui ótimas pizzarias, é um forte da cidade. A minha 
preferida é a Avenida Paulista, no Centro, na Rua Emiliano Per-
neta, 680. Indico os sabores mais tradicionais, com a massa bem fi -
ninha. Delícia. 

Fritou

Dica do Denian

O governador Beto Richa (PSDB) promete anunciar em fevereiro 
novidades envolvendo a concessão de rodovias no Paraná. Pelo que 
a coluna apurou, trata-se de uma renegociação nos contratos, em 
que as empresas que exploram as estradas se comprometeriam a 
realizar obras de duplicação em trechos perigosos. A conferir.

Sobre pedágio

17política, cultura e negócios
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Identidade Sul   

Começo bom 

Turismo em boas mãos

Expectativas são grandes com as novas administrações municipais 
nas três maiores cidades do Estado. Cesar Junior (PSD), em Floria-
nópolis, Napoleão Bernardes (PSDB), em Blumenau, e Udo Doh-
ler (PMDB), em Joinville, começaram com muita disposição e ideias 
novas. Se mantiverem o ritmo, têm tudo para fazer um bom go-
verno. Enquanto isso, em Palhoça, na Grande Florianópolis, a si-
tuação continua indefi nida. Não se sabe se o prefeito será Ivon de 
Souza (PSDB) ou Camilo Pagani (PSD) ou se haverá nova eleição. 
Por enquanto, o vereador Nirdo Luz, o Pitanta (PSD), está prefeito.

Santa Catarina

O empresário Mario Mar-
condes foi um dos mais de-
dicados defensores da can-
didatura de Adeliana Dal 
Pont em São José. Com a 
vitória nas urnas, assumiu a 
Secretaria de Administra-
ção do município.

Prêmio

Bem assessorado 

Time técnico 

O jovem prefeito de Blu-
menau, Napoleão Ber-
nardes (PSDB), vai contar 
com dois nomes expe-
rientes em sua adminis-
tração. Paulo Gouveia da 
Costa, presidente estadual 
do DEM, assumiu a Secre-
taria de Governo. E Paulo 
França deixa o cargo de se-
cretário-adjunto da Infra-
estrutura do Estado para 
assumir a pasta de Obras 
do município. França é de 
Blumenau e, além da ex-
periência e da qualifi ca-
ção técnica, traz com ele o 
PMDB, que na eleição es-
teve ao lado do PSD con-
tra o candidato tucano. 

Cesar Souza Junior, prefeito de Florianópolis, procurou formar 
um secretariado mais técnico. Não convocou nenhum vereador 
eleito para abrir vaga aos suplentes, que é prática nas adminis-
trações municipais e estaduais. Buscou nomes que entendem do 
assunto nas pastas que vão comandar. E não teve difi culdade de 
manter o secretário da Educação, Rodolfo Pinto da Luz (foto), 
mesmo ele tendo sido o vice de Gean Loureiro na chapa do PMDB 
que enfrentou Cesar no segundo turno. A explicação é simples: 
Rodolfo é quase uma unanimidade quando o 
tema é educação, e o trabalho nesta área 
em Florianópolis é referência nacional. Só 
vão ter que se entender quanto às vagas 
em creches. Na campanha, Cesar di-
zia que faltavam 10 mil vagas, enquanto 
Rodolfo falava em menos da metade e 
que estas já seriam resolvidas neste ano.

A pasta do Turismo da capital fi cou em boas mãos. A única mulher 
no secretariado de Cesar, Maria Cláudia Evangelista, é do ramo. 
Apesar de jovem, tem experiência e excelente trânsito junto ao 
trade. Já assume com um plano de metas organizado e com a con-
vicção de que é possível fazer um excelente trabalho na Capital 
Turística do Mercosul. Em Brasília, poderá contar com o apoio do 
secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinicius Lummertz. 
Mesmo tendo ocupado a pasta de Maria Cláudia no governo de 
Dário Berger, que antecedeu Cesar Junior, Lummertz será um im-
portante aliado no Ministério do Turismo para obtenção de verbas, 
além de ser uma das cabeças privilegiadas no setor, com reconhe-
cimento nacional.
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Róger Bitencourt
roger@fabricacom.com.br

Reconhecimento
Na Secretaria da Comunicação, sai Enio 
Branco e entra Nelson Santiago, que es-
tava na presidência do Badesc. Santiago 
é jornalista e foi, nos dois primeiros anos 
de governo, um dos destaques da adminis-
tração de Raimundo Colombo. O Badesc 
teve um desempenho excepcional e capi-
taneou o Programa Juro Zero, junto com o 
Sebrae e a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. O programa foi uma das pou-
cas marcas fortes da atual administração na 
primeira metade do governo. 

Gavazzoni irá substituir Nelson Serpa, que 
vai para a Casa Civil, no lugar de Derly 
Anunciação (foto). Mas Derly continua 
forte no governo e no Grupo Gestor, pois 
assume a Secretaria da Administração. 
Aos três, junta-se Murilo Flores, que sai da 
Fatma – Fundação do Meio Ambiente – para 
assumir a Secretaria do Planejamento. 
Esse quarteto funcionará como 
uma espécie de conselho político 
e técnico para o governador Rai-
mundo Colombo.

O quarteto forte

O deputado federal Ro-
naldo Benedet (PMDB) 
parece que vai mesmo ser 
o candidato do partido 
na nova eleição em Cri-
ciúma no dia 3 de março. 
Tem o aval do vice-gover-
nador Eduardo Pinho Mo-
reira. Pode enfrentar o 
também deputado federal 
Jorge Boeira (PSD). Crici-
úma terá nova eleição por-
que o vencedor em outu-
bro, Clésio Salvaro, com 
mais de 70% dos votos, 
teve a candidatura impug-
nada.  O candidato de Sal-
varo no novo pleito será 
Márcio Burigo (PP), atual 
vice-prefeito.

Expectativa de aliados e de adversários do governador Rai-
mundo Colombo (PSD) é grande com a segunda metade do 
mandato. Ambos os lados sabem que o desempenho do go-
verno vai defi nir os rumos da sucessão e estimular ou não ou-
tras candidaturas.

O governo do Estado en-
frentou uma greve dos 
servidores da saúde que 
durou 59 dias, gerando 
desgaste para a admi-
nistração e complica-
ções para a sociedade. O 
curioso é que a paralisa-
ção dos servidores só aca-
bou quando o secretário 
Dalmo Claro de Oliveira 
recebeu autonomia para 
negociar com a categoria. 
Rapidamente foi encon-
trada uma solução para o 
impasse nas negociações. 
Se essa autonomia tivesse 
vindo antes, quem sabe 
a greve teria durado me-
nos. A atuação de Dalmo 
pode ter signifi cado a per-
manência dele no cargo 
de secretário da Saúde.

Disputa em Criciúma

Curiosidade

Atuação decisiva 
Antonio Gavazzoni volta a comandar a Secretaria da Fazenda em 
Santa Catarina, cargo que já ocupou na administração de Luiz Hen-
rique da Silveira. Ele deixa a presidência da Celesc. A recondução 
de Gavazzoni não representa apenas a força do chamado “Grupo 
do Oeste” do PSD, mas também a sua capacidade de gestão e alta 
qualifi cação técnica.

De volta
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Durante as últimas décadas, o desenvolvimento da Região Sul do país fi cou 
atrelado ao desempenho do Paraná e do Rio Grande do Sul. Mas nos últimos 
anos e, em especial, em 2012, Santa Catarina mostrou parte do seu potencial. 
A consolidação desse desempenho ocorreu com o anúncio da construção da 
primeira fábrica da alemã BMW no Brasil, no fi nal do ano passado. A confi rma-
ção do investimento, em torno de 200 milhões de euros e com projeção de ge-
rar mil empregos diretos, se deu após os catarinenses vencerem a disputa com 
São Paulo, que também lutava pelo empreendimento. 

Mas o que é que Santa Catarina tem de diferente de seus 
vizinhos para conseguir se tornar o queridinho da ini-
ciativa privada? Segundo a respeitada agência de risco 
Fitch Ratings, que atribuiu ao Estado “grau de inves-
timento” – isso signifi ca que a região se destacou do 
resto do país por ter um índice mais elevado de cres-
cimento –, a política de concessão de incentivos tri-
butários às empresas é um diferencial. Outro fator é o 
aumento do potencial de investimento do próprio 
governo após a renegociação de dívi-
das e a conquista de fi nanciamentos 

Governador Raimundo Colombo durante cerimônia que confi rmou o investimento da BMW no estado catarinense 

Secretário de Desenvolvimento 

Econômico e Social, Paulo Bornhausen

Santa Catarina é exemplo em atração 
de investimentos 

estrangeiros. Tanto que, pouco antes 
de deixar o cargo, o secretário esta-
dual da Fazenda, Nelson Serpa, asse-
gurou que neste ano haverá aplica-
ção de R$ 2,5 bilhões do orçamento 
em obras, sendo que mais de R$ 900 
milhões em infraestrutura. 

No Executivo estadual, um ponto 
que se destaca é a atenção espe-
cial nas áreas de inovação e tecno-
logia. Neste sentido, a menina dos 
olhos é o programa “Inova@SC”. 
De acordo o diretor do projeto, Luis 
Antônio Alves de Oliveira, ao longo 
de 2012 houve a articulação dos seg-
mentos que integram o tripé da ino-

vação: governo, universidade e ini-
ciativa privada. Assim, 
foram formados polos 
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em 11 regiões catarinenses (Joinville, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Blume-
nau, Itajaí, Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Joaçaba, Lages e Chapecó). 

O governo está preocupado em formar profi ssionais capacitados para preenche-
rem as vagas que serão abertas com a vinda das empresas. Conforme o secretário 
de Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo Bornhausen, capacitar os jovens 
é gerar oportunidades e, ao mesmo tempo, colaborar com o crescimento do Es-
tado a longo prazo. Apenas no ano passado, com parcerias, foram formadas mais 
de duas mil pessoas em tecnologia e inovação. O governo apostou ainda nas mis-
sões internacionais para consolidar o interesse de empresários de outros países. 
A própria aquisição da BMW só foi fi rmada após mais de um ano de negociações, 
tendo diversos encontros ocorridos na Alemanha, onde está a sede da empresa. 

“A indústria catarinense deverá ter um 2013 
bem melhor em função das importantes 
conquistas do ano passado, como a BMW, 

e da previsão de aumento de investimentos 
em infraestrutura.”    

(Glauco Côrte)

 Presidente da FIESC, Glauco Côrte

fi nal do ano passado. No Japão, o en-
foque foi a possibilidade de o estado 
catarinense ampliar a exportação de 
móveis para aquele país. 

Um dado que mostra esse aumento 
de importância do estado no cenário 
nacional é o crescimento do número 
de empresas importadoras, que ele-
vou em 53%, segundo a Análise do 
Comércio Internacional Catarinense 
2012. Entre as medidas de estímulo, 
estão a ampliação da infraestrutura 
portuária e o programa de incentivos 
fi scais, criado em 2007 pelo governo 
estadual, o Pró-Emprego, que con-
cedeu redução da alíquota de ICMS 
para produtos importados via por-
tos catarinenses, lembra o diretor de 
relações industriais da FIESC, Henry 
Quaresma.

A projeção dos empresários é de 
que a indústria catarinense crescerá 
em diversos segmentos. Um deles 
será o de alimentos, que teve re-
sultado baixo em 2012 em função 
da retração do mercado, mas que 
já projeta aumento de produção. 
A metalmecânica seguirá aquecida 
com o incentivo do governo federal 
ao consumo de produtos duráveis, 
como os da chamada linha branca. A 
FIESC estima ainda que a produção 
de itens intermediários, como os 
de papel e celulose, deverá seguir 
a mesma trajetória neste primeiro 
semestre. As medidas de estímulo 
à construção civil contribuirão com 
a indústria de minerais não metáli-
cos. Bons indícios para que 
Santa Catarina continue 
se destacando no país 
e que algumas ações 
sirvam de exemplo a 
outros estados que 
enfrentam estagna-
ção ou crescimento 
bem inferior.   

Outra ação importante na área econômica foi o programa Juro Zero, organi-
zado pela Secretaria de Desenvolvimento, que em apenas um ano, completado 
no início de janeiro, movimentou mais de R$ 22 milhões, recursos que viabili-
zaram quase 8 mil operações de empréstimos. O programa é direcionado aos 
microempreendedores individuais, estimulando o empreendedorismo e forta-
lecendo o mercado local. Lideram os negócios as áreas de comércio varejista 
e acessórios, seguido por cabeleireiros e trabalhadores no setor de alvenaria.

Indústria quer mais em 2013
Após um 2012 com desempenho considerado insatisfatório, em parte pela vin-
culação ao fraco crescimento nacional da economia, a Federação das Indús-
trias de Santa Catarina (FIESC) projeta um 2013 mais otimista. No ano pas-
sado, o único saldo positivo foi a criação de vagas. Foram mais de 30 mil, alta 
de quase 5% em relação a 2011. Mesmo assim, a produção foi 2,9% menor 
do que na comparação com o período anterior. As exportações tiveram cres-
cimento modesto, de apenas 0,5%. Para o presidente da Federação, Glauco 
Côrte, a expectativa é positiva, principalmente pelas conquistas do ano ante-
rior, como aumento da produção no segmento automobilístico, as medidas fi s-
cais e de crédito. Juntas, elas deverão refl etir positivamente na geração de em-
pregos e no aumento da produção da indústria. 

Nos últimos dois anos, a Federação promoveu diversas missões empresariais 
no Exterior, como Europa, Ásia e Oriente Médio. O foco são regiões que estão 
em expansão e crescimento econômico ou que tenham empresas interessadas 
em se instalar no Brasil. Por exemplo, nos Emirados Árabes, empresários cata-
rinenses participaram da maior feira de construção civil do Oriente Médio no 

co Côrte

à construção civil contribuirão com 
a indústria de minerais não metáli-
cos. Bons indícios para que 
Santa Catarina continuue e
se destacando no país
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outros estados que 
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Aplausos ao Ministério Público Federal pela iniciativa 
da ação impetrada contra o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) por falta 
de transparência em suas operações.

OPINIÃO

BNDES: Robin Hood às avessas  
Alvaro Dias*

informações pormenorizadas dos negócios realiza-
dos é uma mácula a ser removida. 

Mas agora a nossa luta pela transparência recebeu 
importante e qualifi cada adesão. O Ministério Público 
solicitou especifi camente “detalhes e justifi cativas so-
bre os dez maiores projetos de fi nanciamento con-
cretizados, quais deixaram de ser aprovados e por 
que motivos”. O mote da ação cível pública é a exi-
gência de que o banco torne públicas as informações 
sobre todos os fi nanciamentos concedidos a empre-
sas e entidades públicas nos últimos dez anos e daqui 
em diante, incluindo qualquer tipo de apoio a progra-
mas, projetos, obras e serviços que envolvam recur-
sos públicos. 

Um exemplo apenas para ilustrar as distorções. Se-
gundo dados coletados pela rede britânica BBC em 
Angola, “desde 2006, o BNDES ofereceu US$ 3,2 bi-
lhões (R$ 6,4 bilhões) em empréstimos a companhias 
brasileiras em Angola”. É revelador saber que, com o 
apoio do BNDES e de políticos locais, uma emprei-
teira brasileira tenha edifi cado um império naquela 
nação africana.    

São recursos oriundos do Tesouro Nacional, basica-
mente do Fundo de Garantia do Tempo e de Serviço 
(FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
recursos dos trabalhadores brasileiros, que recebem 
uma remuneração inadequada e que são direciona-
dos para favorecer grandes empreiteiras no exterior. 

É um cenário de inversão de valores e prioridades, no 
qual o governo se torna um Robin Hood às avessas, 
tirando dos pobres para entregar aos ricos. Espera-
mos que a denúncia inspire a presidente da República 
a adotar medidas que redirecionem os recursos do 
BNDES em favor do povo brasileiro.  

* Senador pelo PSDB, ex-governador do Paraná

Aplausos ao Ministério
 Público Federal pela 

iniciativa da ação impetrada 
contra o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) por falta 

de transparência em 
suas operações

Desde os idos de 2005, ocupo a tribuna do Senado 
para contestar a política adotada pelo BNDES no to-
cante à transferência de recursos, especialmente para 
o exterior, a grandes empreiteiras de obras públicas, 
que têm gerado empregos em outros países e redu-
zido as oportunidades de trabalho no nosso país. To-
das as tentativas de abrir essa caixa-preta foram infru-
tíferas. A instalação de uma CPI não prosperou. Os 
expedientes encaminhados ao Tribunal de Contas da 
União, solicitando auditorias, foram frustrados. O pe-
dido de informações formulado ao próprio banco co-
brando esclarecimentos sobre a utilização dos recur-
sos públicos aplicados, a nosso ver, na contramão dos 
princípios que inspiraram a criação dessa instituição 
fi nanceira, não logrou êxito. A resistência em prestar 
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Identidade Sul

Rio Grande do Sul 

PSB aprendendo a voar PP assume Assembleia 
mirando 2014

A fi gueira 

Mudanças na Assembleia 

Cada vez mais distante do seu principal aliado, o PT, o PSB co-
meça a ampliar as suas asas e anseia por voos mais altos. Um 
movimento claro é o desligamento do governo do Estado e a 
posição de independência que os deputados estaduais estão 
adotando na Assembleia Legislativa, não obedecendo total-
mente às ordens do Piratini. Exemplo: a atitude do parlamen-
tar Catarina Paladini de votar contra o Executivo no projeto 
sobre o piso do magistério. Além disso, as conversas entre in-
tegrantes do PSB com outros partidos, inclusive aqueles que 
não integram a base aliada, como PP e PMDB, têm se intensi-
fi cado, mirando 2014. Ofi cialmente, o partido não pode dei-
xar a base, já que detém o cargo de vice na gestão de Tarso 
Genro, com Beto Grill.  

Essa movimentação fi cou mais evidente na articulação do par-
tido para integrar a base do prefeito José Fortunati (PDT) em 
Porto Alegre. O PSB, durante a campanha esteve com Ma-
nuela D’Ávila (PCdoB) e, mesmo após duras críticas à admi-
nistração de Fortunati, aceitou a parceria, fi cando com a li-
derança do governo na Câmara de Vereadores, exercida por 
Airton Ferronato. A verdade é que se o PT não mudar de pos-
tura, poderá acabar solitário na briga por 2014.

Com uma pré-candidatura forte ao 
Piratini com a senadora Ana Amé-
lia Lemos, o PP tende a se tornar 
o mais forte opositor ao atual go-
verno do Estado. Nesse contexto, 
especula-se sobre a postura do 
próximo presidente da Assem-
bleia, Pedro Westphalen (PP), que 
assume em fevereiro. Na relação 
com o Piratini, ele manterá o seu 
perfi l característico de tranquili-
dade ou adotará um modelo mais 
combativo? 

A verdade é que fi cará para o de-
putado uma das maiores polêmi-
cas que marcaram o ano de 2012 
na Assembleia: a adoção do ponto 
eletrônico para os servidores. De-
pois de denúncias de que funcio-
nários não cumpriam a carga horá-
ria, o presidente Alexandre Postal 
(PMDB) decidiu que implantaria 
o ponto. Impasses políticos e er-
ros no processo licitatório fizeram 
com que a questão fi casse com 
Westphalen. E agora? 

Nos bastidores, a ruptura eminente do PSB 
com o governo do Estado é consequência 
da postura autoritária do PT. Os trabalhado-
res são relacionados como uma fi gueira. A 
árvore tem tronco pequeno, grande chou-
pana e não deixa nada crescer em volta.

A posse dos prefeitos no início de janeiro consolidou a nova composição 
da Assembleia. Cinco suplentes tomaram posse. São eles Marcos Dane-
luz (PT), Nelson Härter (PMDB), Elisabete Felice (PSDB), Vinícius Ri-
beiro (PDT) e Décio Franzen (PDT). Eles ocupam as vagas dos prefeitos 
Alceu Barbosa (PDT), em Caxias do Sul; Alexandre Lindenmeyer (PT), 
em Rio Grande; Luciano Azevedo (PPS), em Passo Fundo; Luis Fernando 
Schmidt (PT), em Lajeado; Marco Alba (PMDB), em Gravataí; e Paulo 
Azeredo (PDT), em Montenegro, respectivamente.
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O ponto alto do discurso de posse de José For-
tunati (PDT) no comando da prefeitura de Porto 
Alegre foi de que os secretários e diretores de de-
partamentos terão que prestar contas periodica-
mente. Eles deverão dar informações constantes 
sobre a produtividade e atingir metas. Fortunati foi 
bem enfático ao afi rmar que a sua prioridade no 
governo é a de qualifi car os serviços públicos. “As 
Secretarias têm indicação partidária, mas que os 
cargos são do governo. E todos os que fazem parte 
desta administração têm e vão responder por ela.” 
Para alguns que estavam presentes, foi um recado 
mais do que claro de que Fortunati não irá aceitar 
irregularidades na sua administração, como as acu-
sações recentemente divulgadas envolvendo dois 
ex-secretários e atuais vereadores Márcio Bins 
Ely e Cássio Trogildo. Ao contrário, Fortunati pre-
tende fazer de Porto Alegre um modelo de gestão 
e transparência.

Pode parecer impossível, mas a aproximação e in-
fl uência em âmbito nacional poderá resultar na 
construção de uma aliança entre PMDB e PT na 
disputa ao Piratini, no ano que vem. A lenta mo-
vimentação neste sentido fi cou mais evidente du-
rante a visita do deputado federal Henrique Alves 
(PMDB) ao Rio Grande do Sul, neste mês, para 
pedir ajuda da bancada federal, para a sua candida-
tura à presidência da Câmara. Polêmica à frente. 

Fortunati aposta na gestão 

PMDB e PT juntos? 

Os últimos dois anos foram especiais para 
o deputado federal Marco Maia (PT), que 
conquistou grande prestígio nacional. Na 
presidência da Câmara dos Deputados, ter-
ceiro cargo de maior poder político no país, 
ele assumiu a presidência da República por 
quatro vezes. Seu perfi l conciliador propor-
cionou um positivo ambiente político entre 
parlamentares, sem deixar de ser ousado 
enfrentando, quando necessário, temas po-
lêmicos e contrários ao governo de Dilma 
Rousseff, sempre trabalhando à favor da 
independência do Parlamento. Concluída 
essa etapa política, Marco Maia pretende 
trabalhar mais forte com a sua base no Rio 
Grande do Sul, que avalia ter deixado um 
pouco de lado em função dos inúmeros 
compromissos institucionais. Apesar do de-
sejo, poderá surgir a oportunidade de co-
mandar o PT nacional.

Sobre a presidência, Maia analisa que o di-
álogo foi fundamental para constituir acor-
dos e viabilizar votações importantes 
como o novo Código Florestal, a Comis-
são da Verdade e a distribuição dos royal-
ties. Mesmo sem ter concluído a discussão 
da reforma política, ele acredita que ocor-
reram grandes avanços, como a comissão 
especial que apresentou uma série de pro-
postas sobre o assunto. 

Um dos momentos mais marcantes da sua 
gestão foi a aprovação do segundo turno 
da PEC do trabalho escravo, que expropria 
as terras onde fosse comprovada esta prá-
tica. “Os deputados, emocionados, deram-
-se as mãos, e cantaram o hino nacional. Foi 

um momento marcante”. Na Câ-
mara, há sentimento entre par-
lamentares de que se houvesse 
reeleição, Maia permaneceria 
por mais dois anos na cadeira 
da presidência, como o vice-

-presidente da República Michel 
Temer, que assumiu duas vezes 

seguidas de 1997-1999 e 
1999-2001.  

Marco Maia deixa presidência 

Até o fi nal do semestre
Para não perder tempo, o PMDB pretende defi -
nir o seu candidato à disputa do Piratini em 2014 
até julho. A data é simbólica e fundamental para 
que o partido consiga atrair novas lideranças para 
a disputa das vagas de deputados estaduais e fe-
derais. Naturalmente, a defi nição está entre o ex-
-governador Germano Rigotto e o ex-prefeito de 
Caxias do Sul José Ivo Sartori. Nos bastidores, a 
leitura que se faz é que Rigotto começaria a dis-
puta em melhor vantagem nas pesquisas, mas que 
Sartori teria condições de crescer mais ao longo 
da campanha.
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Brasil enfrenta desafi os para atingir 
metas em 2013 
Denise Nunes

CAPA

O ano de 2013 é uma incógnita. Pode frustrar em alguns aspectos e surpre-
ender em outros. A economia, por exemplo, em que a projeção de Produto 
Interno Bruto (PIB) já sofreu a primeira redução no mercado, que prevê 
agora crescimento de 3,26%. Antes, era 3,30%. Política e economia são 
duas áreas sensíveis que podem defi nir o crescimento ou a estagnação do 
país. Se, em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) ocupou grande espaço 
na mídia com o julgamento dos réus do mensalão e as atenções se voltaram 
às eleições municipais, neste ano que se inicia fi cará na berlinda o ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, amigo do ex-presidente Lula e protegido pela 
presidente Dilma, que já disse que ele só deixará o governo se quiser. Mas a 
oposição promete não dar tréguas e quer saber por que os números da eco-
nomia foram mascarados e o PIB não ultrapassou 1%, sendo apelidado de 
Pibinho. A tal “manobra fi scal” deverá mobilizar o Congresso na volta do re-
cesso em fevereiro.

Na política, as atenções se voltam aos pré-candidatos de 2014, como a pro-
pria presidente Dilma, que tentará a reeleição. Embora prometa apoiá-la, 
o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), surge como nome 
forte para enfrentá-la nas eleições presidenciais. No fi nal do ano, o ex-pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, que reclamou da estagnação dos tu-
canos, decidiu ajudar o senador Aécio Neves, preparando seu nome para o 
pleito de 2014. O PMDB, ao que tudo indica, está fechado com Dilma e deve 
se contentar com a vice-presidência, a exemplo de Michel Temer.

O Brasil está perdendo 
para a violência
A violência não dá mostras de ser 
vencida. Segundo o Doutor em Di-
reito Penal, ex-promotor de Justiça 
e ex-juiz, atualmente advogado e 
presidente do Instituto Avante Bra-
sil, Luiz Flávio Gomes, os índices de 
criminalidade jogaram por terra a 
crença de que o crescimento eco-
nômico reduziria o crime e a violên-
cia. Pelo contrário, ela explodiu e, 
em alguns casos, sofi sticou-se nos 
últimos anos. Para ele, o aumento 
está vinculado à proliferação das 
drogas e do tráfi co, à violência de 
Estado (da polícia) e à impunidade. 
“Cerca de 20% das mortes violen-
tas em São Paulo é de autoria da po-
lícia”, diz Gomes.

Em relação à impunidade, apenas 
8% dos homicídios são apurados 
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Luiz Flávio Gomes, do Instituto Avante Brasil

Professor de Direito Constitucional 
Eduardo Carrion

no Brasil. Nos Estados Unidos, o ín-
dice é de 65%. Na França, de 80%. 
Na Espanha, 90%. “Falta tudo: efe-
tivo e estrutura material”, lamenta 
ele, para quem a cultura brasileira 
é violenta, no trânsito, em casa. 
“Uma mulher é morta a cada duas 
horas. Enquanto na Europa houve 
três mortes por 100 mil habitantes 
em 2011, aqui a taxa foi de 27,3%, 
nove vezes maior”, compara. De 
acordo com Gomes, o Brasil “mata” 
por ano o equivalente a 10% de to-
dos os homicídios registrados no 
mundo. “Dos dez países mais ricos 
do planeta, o Brasil é o único que 
também integra o Top 66, que é a 
lista dos mais violentos.”

A redução do quadro de violência 
passa, segundo o presidente do Ins-
tituto Avante Brasil, pela qualifi ca-
ção da polícia, pela agilidade da Jus-
tiça e pela reformulação do sistema 
prisional. E, antes de mais nada, por 
uma decisão política e da própria 
sociedade. “Precisamos priorizar o 
combate à violência como se fosse 
uma coisa nova e não um fato ao 
qual já nos habituamos”, defende. 
Para ele, há um estado de indife-
rença e ainda estamos longe de um 
ponto de infl exão, apesar de avan-
ços, como as UPPs (Unidade de Po-
lícia Pacifi cadora), no Rio de Janeiro. 

“Cerca de 20% das mortes violentas em 
São Paulo é de autoria da polícia” 

(Luiz Flávio Gomes)

AB
R

“São um exemplo muito bom, mas ainda falta muito. Das 102 favelas mape-
adas, apenas 30 foram pacifi cadas”, diz ele. Gomes também defende o mo-
delo de policiamento comunitário, que já tem experiências bem-sucedidas 
no país. Em função da escassez de recursos, o ex-juiz também propõe a defi -
nição de prioridades. Como quase nada é feito, ele conclui: “Não há por que 
esperar que a situação melhore em 2013”.

É preciso fortalecer a democracia
O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Ufrgs) e da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), 
Eduardo Carrion, considera 2013 um ano tão importante quanto cada um 
transcorrido desde o retorno à democracia, no sentido de fortalecê-la. Ele res-
salta que, ao longo das últimas décadas, houve avanços signifi cativos, como as 
leis da Improbidade Administrativa (1992), da Responsabilidade Fiscal (2000), 
da Ficha Limpa (2010) e de Acesso a Informações ou da Transparência (2011). 
Mesmo a Ação Penal 470, ou o Mensalão – “respeitadas suas peculiaridades ju-
rídicas e judiciais”, salienta –, foi um passo importante ao responsabilizar maus 
políticos e governantes. “Embora possamos dizer que, isoladamente, cada me-
dida revela-se insufi ciente para mudar signifi cativamente o cenário político, 
cada passo em frente ajuda a solidifi car e a aprofundar nossa experiência de-
mocrática. Na falta de uma reforma política ampla, mudanças moleculares po-
dem favorecer a regeneração do organismo político. Podemos, 
assim, dizer que iniciamos 2013 sob os auspícios de boas novas 
no plano político, mas que há, ainda, muito a se fazer”, argu-
menta o professor.

Ao analisar o momento político e os cenários que come-
çam a ser traçados neste ano para o desfecho eleitoral de 
2014, Carrion contextualiza o sistema político brasileiro e 
o comportamento da classe política a partir de duas premis-
sas: a existência de uma crise de representação nas demo-
cracias contemporâneas e o conjunto de “ismos” que fazem 
nossa história, ou seja, o elitismo, o conservadorismo, o auto-
ritarismo, o personalismo, o patrimonialismo, o cliente-
lismo e o nepotismo. Diante disso, ele afi rma que a 
classe política parece estar acometida de um ver-
dadeiro solipsismo (teoria fi losófi ca idealista) po-
lítico. “Grosso modo, encontra-se distante dos re-
presentados, interpretando ou trafi cando seus 
interesses enquanto classe (condição a que efe-
tivamente se alça, independentemente das refe-
rências políticas ou ideológicas) como se fossem 
interesses gerais da sociedade.” 
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“Embora possamos dizer que, 
isoladamente, cada medida revela-se 

insuficiente para mudar significativamente 
o cenário político, cada passo em frente 
ajuda a solidificar e a aprofundar nossa 

experiência democrática.”

(Eduardo Carrion)

Analista político Gaudêncio Torquato 

Embora considere ainda imprevisíveis os efeitos de denúncias e também de 
eventos como as Copas da Confederação e do Mundo possam ter no cenário 
eleitoral, o professor da Ufrgs e do Ministério Público não acredita que os fatos, 
a medir pelo ocorrido até o momento, possam infl uenciar a popularidade da pre-
sidente Dilma Rousseff, cuja imagem ainda está preservada. O mesmo não é pos-
sível dizer do PT, que, para ele, foi atingido. O que não signifi ca que a oposição já 
possa comemorar. Para Carrion, “além de comungar com as mesmas práticas”, 
a oposição não tem projeto e, em grande parte, também está desacreditada.

que já universalizou a oferta da pré-
-escola”, compara Priscila. Segundo 
ela, terá que haver investimento, 
pois a medida exige prédios e equi-
pamentos diferenciados em espaço, 
tamanho e segurança. 

Outra meta importante a ser cum-
prida neste ano, no caso para criar 
uma lei, foi determinada pelo depu-
tado federal Raul Henry (PMDB-PE), 
relator do projeto que estabelece a 
Lei de Responsabilidade Educacio-
nal. Ele prometeu aprová-la até o fi -
nal de 2013. “É difícil”, admite a di-
retora do Todos pela Educação, mas 
se for possível, signifi cará um grande 
passo. “Hoje, quem paga o preço 
pela falta de qualidade no ensino é o 
aluno”, argumenta a executiva. Se o 
projeto for aprovado, os governan-
tes serão responsabilizados. Tam-
bém há expectativa de aprovação 
do PNE, que tramita desde o início 
de 2011 e está agora no Senado. “O 
debate foi muito cuidadoso e o pro-
jeto foi melhorado. Esperamos que 
o Senado respeite o trabalho da Câ-
mara”, opina Priscila, que espera en-
cerrar neste ano a batalha pela apro-
vação do Plano para começar, então, 
outro round: sua execução.

Por fi m, 2013 deverá marcar ainda 
a construção de uma lei, a de refor-
mulação do Ensino Médio, que che-
gou ao Congresso de forma iné-
dita, pelo menos até onde vai o 

CAPA

O jornalista e analista político Gaudêncio Torquato faz algumas apostas no 
cenário político. Ele sugere nomes para serem acompanhados ao longo de 
2013, já que seus desempenhos poderão infl uenciar decisões no ano se-
guinte. Começa pelo governador pernambucano, Eduardo Campos, consi-
derado um dos maiores vitoriosos do pleito municipal. Embora o político do 
PSB tenha declarado apoio à Dilma Rousseff, segue bem cotado como presi-
denciável. No mínimo, poderá ser decisivo nas articulações para 2014, alega 
Torquato. O novo prefeito paulistano é outro nome de importância. Não só 
por administrar a maior cidade do país, mas por ter sido “inventado” por 
Lula, que bancou sua candidatura, inicialmente inexpressiva. A ministra-chefe 
da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, também poderá crescer.

2013: O ano da universalização da pré-escola
A diretora executiva do movimento Todos Pela Educação, Priscila Cruz, diz 
que este ano será fundamental para a educação, com uma agenda graúda pela 
frente: a universalização da pré-escola para crianças de 4 e 5 anos e o avanço 
na tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE), da Lei de Responsabi-
lidade Educacional e de Reformulação do Ensino Médio. “Realmente, será 
um ano importante. Será um ano para dar um gás na Educação, fazer des-
lanchar alguns temas”, afi rma. No caso da universalização da pré-escola, ela 
ressalta que os prefeitos que assumiram seus mandatos neste ano terão que 
dar “a partida certa”, pois a meta terá que ser cumprida em suas gestões, 
conforme a Emenda Constitucional 59, que estipulou o prazo para 2016. 
Há muito o que fazer, principalmente na região Sul, a pior nesse ponto. En-
quanto a média brasileira é de 80% das crianças nessa idade na escola, no 
Sul o índice não passa de 69,4%. “É o único indicador em que a região é a 
pior do Brasil”, aponta. O país, por sua vez, é o pior da América Latinasua, 
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Deputado federal Raul Henry (PMDB-PE)

que adotar restrições ao uso de au-
tomóveis, a exemplo de São Paulo, 
com o rodízio de placas (original-
mente motivado pela poluição), e 
Londres, na Inglaterra, com o pe-
dágio urbano. Cada uma dessas me-
didas reduziu entre 30% e 35% o 
fl uxo. Outra medida nesse sentido 
é a gestão de estacionamentos, que 
devem ser encarados como com-
plemento do sistema viário. O es-
pecialista lembra que cada carro 
deslocado consome dois espaços, 
equivalentes a 12 ou 15 metros qua-
drados, em média. Um, é o estacio-
namento que ele deixa (o de casa). 
Outro, aquele ao qual se destina.  
“Não podemos esquecer que um 
edifício-garagem é uma peça morta 
na cidade. Não produz”, diz o pro-
fessor. Os aumentos de impostos e 
do preço de combustíveis também 
podem ser medidas restritivas. Em 
contrapartida, é preciso oferecer 
sistemas de transportes públicos e 
alternativos, casos de metrô, ônibus 
e ciclovias. E insistir na mudança de 
mentalidade, que leve a caronas so-
lidárias, trajeto planejado e ativida-
des próximas entre si.

Albano destaca como medida im-
portante neste ano a implemen-
tação do Inovar Auto, o novo re-
gime automotivo, que até outubro 
ou novembro deverá substituir to-
talmente o modelo atual de incen-
tivos fi scais. À medida que as de-
sonerações forem vencendo, as 
montadoras devem aderir ao Ino-
var, garantindo avanços tecnoló-
gicos em troca dos benefícios re-
cebidos. Também a realização das 
Copas (Confederações e Mundo) 
deve ajudar. “Muitos condenam o 
fato do Brasil sediar estes  even-
tos, mas eles serão muito bons para 
nós. Não sei se, sem eles, seriam 
canalizados tantos recursos para 
obras de mobilidade urbana. Elas 
focam a Copa, mas fi carão como 
legado”, conclui o professor.  

conhecimento do Todos pela Educação: sem projeto. “Nunca vi isso. Partire-
mos do zero”, comenta a diretora do movimento. “Por enquanto, só temos 
o diagnóstico, o que é muito valioso. Ele mostra que o Ensino Médio precisa 
ser totalmente reformulado”, explica. O modelo ideal não foi defi nido, mas 
provavelmente passará pelo predomínio de alguma área e não pela generali-
zação excessiva, como acontece atualmente. “São 14 disciplinas obrigatórias. 
O aluno aprende um pouco de quase nada”, resume a especialista. A antiga 
separação entre Clássico e Científi co pode ser uma inspiração.

O risco de falharmos nas ações de mobilidade urbana
“Fazer coisas gera movimento. Como todos fazem coisas, todos se movi-
mentam. Gosto dessa frase”, diz o professor da Ufrgs, especialista em trân-
sito e mobilidade urbana, João Fortini Albano, para então emendar que os 
brasileiros andam se movimentando demais em veículos, entupindo ruas e 
estradas. Entre 2001 e 2011 o número de automóveis aumentou 70% no 
Brasil; o de motos, 289%. Com uma frota de 75,2 milhões de veículos, o país 
tem uma taxa de 2,6 veículos por habitante. No Rio Grande do Sul, onde a 
frota é de 5,3 milhões de habitantes, a relação é de dois para um. Em Porto 
Alegre, com 746 mil veículos, de 1,9%. São índices de país desenvolvido. 
Para dar uma ideia do que signifi ca, o professor lembra que quando a cidade 
de Los Angeles, nos Estados Unidos, chegou à relação de 1,1 veículo por ha-
bitante, foi inventado o catalizador. A preocupação era a poluição e não o 
engarrafamento. A continuar o ritmo atual, ele acredita que a taxa brasileira 
chegará a 1,5. “Será a saturação total do sistema”, previne.

O que fazer? A solução envolve um paradoxo, refl ete o especialista. O 
mesmo desenvolvimento econômico que garante o acesso do cidadão a um 
bem (o carro) acarreta uma piora na qualidade de vida. Outro paradoxo foi 
vivido nos dois últimos anos, de crise mundial: os incentivos à indústria au-
tomobilística alimentaram a economia e garantiram empregos, mas agrava-
ram o problema urbano. “Há uma defasagem muito grande na velocidade 
com que aumenta a frota, que cresce entre 7% e 8% anuais, e a oferta de 
sistema viário”, explica Albano, ressaltando que o espaço físico das cidades 
é limitado, assim como a capacidade de investimentos em túneis e elevadas. 
Além disso, há outro paradoxo aqui: a maior oferta de sistema viário alimenta 
o uso de automóveis e assim por diante. “É o círculo vicioso do congestiona-
mento”, sintetiza o especialista.

Diante do quadro, Albano, que também integra o Laboratório de Sistemas 
de Transportes da Ufrgs (Lastran), não tem dúvidas: algumas cidades terão 
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Você vai ouvir falar neles 
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O ano começa com a expectativa sobre quem serão os destaques. A VOTO 

consultou especialistas de cada área para que indicassem personalidades e 

empresas que devem chamar a atenção em 2013. 

Eduardo Campos

Michel Temer 

Aécio Neves1

3

2
Apesar de já ter anunciado que estará ao lado da presidente Dilma Rousseff 
(PT), na disputa de 2014, a verdade é que o governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos (PSB), é considerado um candidato com potencial para a 
corrida presidencial. Com a sua segunda administração estadual bem concei-
tuada e por ser avaliado nos bastidores como um político agregador, Campos 
tem o desafi o de se tornar mais conhecido no resto do país, para chegar com 
fôlego na disputa. Independentemente da posição que adotar, a mídia estará 
de olho em suas ações frente ao governo de Pernambuco. 

Vice-presidente da República e presidente do 
PMDB, Michel Temer deverá mostrar neste 
ano toda a sua habilidade política. Seu par-

tido comandará o Congresso Nacional, prova-
velmente no Senado, com Renan Calheiros, onde 
tem a maior bancada; e na Câmara dos Deputa-

dos, com Henrique Alves, onde ocupa a se-
gunda posição, fi cando atrás do PT. Assim, 

caberá a ele conduzir o partido para que 
esteja ao lado de Dilma na disputa 
pela reeleição.  

Com a derrota de José Serra no ano 
passado na eleição pela prefeitura 
de São Paulo, coube ao senador de 
Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) 
ocupar o cargo de pré-candidato 
na disputa de 2014 e, automatica-
mente, o de ser o principal adversá-
rio de Dilma Rousseff. Com o apoio 
do ex-presidente Fernando Henri-
que Cardoso, Aécio deve aprovei-
tar o ano e se cacifar para a disputa, 
mostrando se realmente tem po-
tencial para governar o país. Uma 
das maneiras será no comando na-
cional do PSDB que o obrigará a 
percorrer o Brasil na pré-campanha. 
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J&F  

Odebrecht

Guido 
Mantega 5

6

4
Depois de conquistar prestígio e poder no ano passado, a holding J&F, da 
bilionária família Batista, quer mais. A expectativa é de que em 2013 o 
presidente Joesley Batista coloque no mercado de operações ações como 
a Bovespa. A holding controla as empresas FBS-Friboi (processamento de 
carne), Eldorado (indústria de celulose), Flora (cosméticos), Vigor (ali-
mentos) e Banco Original. A entrada no mercado fi nanceiro deverá alte-
rar a política de negócios, que será baseada em compras, fusões e ven-
das de empresas.

O poderoso grupo Odebrecht deverá ter um ano 
inesquecível. Envolvido com projetos em diversas 
áreas da engenharia e construção, a Odebrecht se-
gue expandindo o seu campo de atuação. Há inves-
timentos na área sustentável, inovação, defesa e tec-
nologia, energia, estaleiros e construção civil. A meta 
é que a empresa atinja a marca dos R$ 100 bilhões 
em faturamento. Entre os proje-
tos em andamento, está o ga-
soduto de Cammesa, na Ar-
gentina; a Arena Fonte Nova, 
em Salvador; a extensão da 
Cinta Costeira, na Cwidade 
do Panamá; e o metrô de 
Caracas, na Venezuela.

Em 2012, o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, errou feio ao esti-
mar o potencial de crescimento do 
país. Enquanto economistas e ins-
titutos de pesquisa detalhavam um 
cenário de difi culdades e quase re-
cessão, Mantega continuava a afi r-
mar que o Produto Interno Bruto 
(PIB) cresceria perto de 3,5% ou 
4%. Amargou o resultado de 1%. 
Em 2013, o poderoso comandante 
da Fazenda repetirá o erro ou irá 
se redimir. No fi nal do ano, a re-
vista britânica The Economist sugeriu 
a demissão de Mantega, quando as 
projeções do ministro se mostraram 
completamente equivocadas. Será 
que ele fi ca? A presidente Dilma ga-
rante que sim.   
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Seleção Brasileira e Felipão

Paulo Coelho

Ellen Oléria 7

8

9
O maior desafio da Seleção Brasileira e do técnico Felipão se dará neste 
ano, com a realização da Copa das Confederações em julho. Na pri-
meira fase, o Brasil enfrentará Japão, México e Itália. Mais do que um 
torneio preparatório para a Copa do Mundo, a competição adquire im-
portância maior, uma vez que a Era Mano Menezes (ex-técnico) não 
empolgou a torcida e nem conquistou títulos relevantes. Se vencer, a 
Seleção pode ter encontrado novamente a sua fórmula de bom futebol 
e vitórias. Caso contrário, poderá fazer um fiasco em casa, em 2014. A 
competição também será importante para consolidar ou recuperar cra-
ques, como Neymar, Kaká e Pato.

Com 150 milhões de exemplares vendidos no mundo, o escri-
tor Paulo Coelho deverá ter um ano especial em outra área. 
Em 2013, deverá ser fi lmada a sua cinebiografi a, inicialmente 
chamada de O Peregrino – A melhor história de Paulo Coelho. O 
Ministério da Cultura já autorizou a captação de recursos, que 
deverá chegar a cerca de R$ 12,5 milhões. Além disso, o escri-

tor pretende se afastar um pouco da escrita impressa e investir 
na virtual. A expectativa é de que já faça as suas publicações 

por meio digital. A ideia é aproveitar o movimento de 
aproximação da literatura e da internet, que tem se 

refl etido em blogs e publicações virtuais. 

O The Voice Brazil abriu portas úni-
cas e grandes à cantora brasiliense 
Ellen Oléria, de 29 anos, no fi nal 
de dezembro. Como vencedora do 
programa, que atingiu picos de audi-
ência, ela foi apontada por críticos e 
pelo público, que votou pela sua vitó-
ria, como uma das grandes promes-
sas musicais brasileira. E ela já pro-
vou que merece esse título. Logo 
após o término do The Voice, Ellen 
começou a percorrer o país fazendo 
diversas apresentações, como no Ré-
veillon de Copacabana, no Rio de Ja-
neiro. Agora, ela poderá mostrar 
ainda mais, já que tem na bagagem 
um contrato com a gravadora Uni-
versal Music, um carro e R$ 500 mil. 
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Opinião por 
GUILHERME BARROS

O grande dilema do governo hoje é o crescimento.

Não foram poucas as medidas para tentar reanimar a econo-
mia. O governo anunciou que abriu mão de R$ 40 bilhões em 
desonerações, mas, mesmo assim, o PIB não reage.

Dilma Rousseff argumenta, e com razão, que adotou todas as 
medidas que constavam no cardápio de pedidos dos empresá-
rios apresentado a ela em reuniões no Planalto. Especialmente 
a queda dos juros e a des-
valorização do câmbio.

Daí o susto do governo 
com os números do PIB. 
Já era para ter reagido. O 
resultado do PIB do 3º tri-
mestre disparou uma sa-
raivada de críticas à po-
lítica econômica, o que 
é natural. Afi nal, a polí-
tica centrada no incentivo 
ao consumo parece não 
ter dado o mesmo resul-
tado de 2008. A aposta, 
agora, terá que ser no in-
vestimento, que ainda não 
deslanchou.

O fato, no entanto, é que 
existe uma enorme chance 
de o PIB reagir em 2013, 
apesar do pessimismo ge-
neralizado. Há, na equipe 
econômica, quem fale até 
em crescimento superior 
a 4%, algo como 4,5%, o 
que parece, hoje, um nú-
mero impensável, inatingível. 
As estimativas do mercado giram entre 3% e 3,5%.

Em que pesem todos os ventos que correm contra, há razões 
para o otimismo.

Em primeiro lugar, o cenário internacional parece bem mais ani-
mador. Existe uma determinação crescente dos governos de 
buscar o crescimento a todo o custo. O acordo obtido por Ba-
rack Obama evitando o abismo fi scal animou ainda o mercado, 
embora o problema tenha sido empurrado para fevereiro.

As previsões para Estados Unidos, Japão, China e mesmo para 
os países europeus são mais otimistas.

Internamente, Dilma conta com alguns instrumentos adicio-
nais. Um deles é o BNDES. No ano passado, como houve 
muitas mudanças em diversas de suas linhas, com a queda das 
taxas de juros, o BNDES fi cou um tempo grande sem movi-
mentar suas linhas de empréstimos, o que, certamente, con-
tribuiu para frear os investimentos na economia e para afetar o 
comportamento do PIB.

A ordem de Dilma, agora, 
é de o BNDES se tornar 
o grande agente do in-
vestimento do país. Com 
os programas e taxas de-
fi nidos, Luciano Couti-
nho, presidente do banco, 
está bastante otimista. 
Ele acha que 2013 tem 
tudo para o investimento 
deslanchar.

Outro fator adicional que 
Dilma evita falar – e ela 
também determinou que 
seus assessores também 
não se manifestem – diz 
respeito ao termômetro 
da economia. Há uma sen-
sação dentro do governo 
de que as greves dos ser-
vidores afetaram a coleta 
de dados do IBGE, e isso 
acabou se refl etindo no 
número baixo do terceiro 
trimestre de 2012. Se isso 
for mesmo verdade, mais 
cedo ou mais tarde, essa 

distorção será corrigida.

Os empresários, por sua vez, se, em 2012, esperaram os juros 
atingir o piso para começarem a investir, agora não terão mais 
motivos para esperar. As condições estão criadas para se co-
meçar a investir. Se o governo ajudar injetando confi ança, aju-
daria muito, o que tem tudo para acontecer.

O fato é que 2013 pode ser um ano positivo para a economia. 
O governo tem meios para ajudar. 

O que preocupa, entretanto, é o longo prazo. Pouco se tem 
feito para aumentar a produtividade na economia, esse, sim, o 
grande objetivo a ser atacado.   

O crescimento
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Ainda que ofi cialmente não se fale nada, alguns 
políticos pesos-pesados já começam a articular 
uma chapa considerada por eles imbatível para 
enfrentar Aécio Neves em 2014. Dilma Rous-
seff para presidente com Eduardo Campos como 
vice. Em troca, Campos teria o apoio de Dilma 
para disputar a presidência em 2018. A costura é 
considerada muito difícil, quase impossível, mas 
será tentada em algum momento.

Dobradinha

Mais um dado preocupante de 2012. Depois de dois anos de queda, em 2010 e 2011, os pedidos de falência su-
biram mais de 15% em 2012, segundo dados preliminares da Boa Vista, administradora do SCPC. A última vez 
em que houve aumento nos pedidos de falência foi em 2009, mas, naquela ocasião, havia uma crise econômica 
para explicar o fato. O aumento dos pedidos de falência se explica pela desaceleração econômica, aliada ao cresci-
mento da inadimplência de pessoas físicas e jurídicas com maior seletividade no nível de concessão de crédito pe-
los agentes fi nanceiros.

Dilma Rousseff já mandou que sejam fei-
tos estudos para se consolidar todas as po-
líticas sociais do governo num único pro-
jeto. O objetivo é somar iniciativas como 
o Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida 
num único conjunto de leis, uma espécie de 
CLT social. Hoje, esses projetos são des-
providos de regras. A ideia é lançar essa 
ideia no início de 2014. 

Bíblia social

Sobem os pedidos de falência
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O vereador representa o povo junto à instância pri-
meira da democracia representativa, que é a Câmara 
Municipal. Congressistas, deputados estaduais, gover-
nadores e presidentes da República (Prudente de Mo-
raes, Wenceslau Brás, Delfi m Moreira, Artur Bernar-
des, Washington Luís e Tancredo Neves) iniciaram as 
suas trajetórias políticas pela vereança. “Os ocupantes 
da nobre função de vereador são a voz mais próxima do 
administrado e, nessa condição, devem velar para que 
sua atuação no trato de bens, pessoal e valores públicos 
sirva como exemplo aos integrantes da comunidade”, en-
fatizou a prestigiada Ministra Eliana Calmon em voto 
proferido no Superior Tribunal de Justiça (Recurso Es-
pecial nº 1.025.300/RS). 

O Legislativo Municipal é uma instituição política de 
caráter permanente que representa a sociedade. Em-
bora eleito por seus simpatizantes, o vereador legisla 
em nome de toda a comunidade. No exercício desta 
representação popular, dispõe de competência para 
tratar de assuntos pulsantes vinculados ao cotidiano 
dos cidadãos, desde o valor das passagens do trans-
porte coletivo ao número de andares dos prédios, pas-
sando pela fi scalização do Executivo, valor do IPTU e 
serviços públicos. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 guin-
dando os municípios a uma autonomia condizente à 
sua importância, às Câmaras foram conferidas novas 
prerrogativas, e responsabilidades foram ampliadas. 
Por conta disso, os vereadores protagonizam, no mí-
nimo, quádrupla função: deliberativa, fi scalizadora, jul-
gadora e legislativa. Simultaneamente, foi-lhes esten-
dida a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos.

Neste aspecto, três abordagens esclarecem o perfi l 
desta atividade. A primeira, que nenhuma representa-
ção política deve ser idealizada. Em virtude disso, junto 
aos parlamentos, a diversidade social se encontra não 
somente representada, mas também efetivamente re-
produzida. Do vereador com doutorado àquele que 
não concluiu o primário, do decano ao novato, do ab-
negado ao relapso, todos exercem atribuições diver-
sas e indelegáveis que, exatamente por conta disso, 
merecem fi scalização permanente. 

Vereança e Câmaras Municipais
Antônio Augusto Mayer dos Santos*

OPINIÃO

A outra, que as Câmaras Municipais não podem pres-
cindir de parlamentares que se distinguem positiva-
mente. Exceções existem, sempre e em tudo que diz 
respeito à delegação popular de poder. Porém, aque-
les que reúnem experiência e produtividade devem 
ser valorizados, eis que acumular mandatos ou tarefas 
públicas não pode ser uma injusta coloração pejorativa 
que deprecie o trabalho parlamentar.

A última, que exercer mandato de vereador não sig-
nifi ca manter vínculo empregatício, profi ssional ou re-
lação trabalhista com a Câmara Municipal. A repre-
sentação parlamentar, em qualquer esfera legislativa, 
corresponde a uma realidade constitucional de natu-
reza política que expressa a soberania popular (CF/88, 
art. 1º, Pár. Único). O povo, ao votar, delega poder e 
não emprego aos que são eleitos. Se o eleitor fi scaliza 
esta delegação, isso é outra coisa.

Ao arremate, o óbvio: prestar contas e potencializar o 
postulado constitucional da transparência do mandato lo-
cal correspondem a um agir que não somente fortalece 
as relações democráticas como amplia o respeito mútuo 
entre cidadãos, agentes políticos e instituições.  

* Advogado

“Os ocupantes da nobre 
função de vereador são a voz 

mais próxima do administrado 
e, nessa condição, devem 

velar para que sua atuação 
no trato de bens, pessoal e 

valores públicos sirva como 
exemplo aos integrantes 

da comunidade”

(Eliana Calmon)
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PELA PRIMEIRA VEZ NO BRASIL,
ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS
FAZEM INTERCÂMBIO NO EXTERIOR.

Programa Ganhe 

o Mundo. A ação 

pioneira do Governo 

de Pernambuco que 

vem revolucionando 

a educação pública 

em todas as regiões 

do Estado.

I N F O R M E  P U B L I C I T Á R I O
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“Conheci novas 
culturas, uma 
nova maneira de 
pensar sobre a 
vida. Mudamos 
para melhor e 
aprendemos 
com tudo que 
passamos”. 

Ágata Morgana, 

15 anos, Nossa 

Senhora do Ó.

“Pernambuco é um 

dos estados que 

mais cresce no Brasil. 

Vou aproveitar  o 

conhecimento em 

inglês para segurar as 

oportunidades que 

vão aparecer”.

Gabriel Coelho, 

16 anos, Dormentes.

ALUNOS DE 
PERNAMBUCO. 
CIDADÃOS DO 

MUNDO.

I N F O R M E  P U B L I C I T Á R I O
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“Nenhum 
sonho é tão 
grande que 
não possa ser 
realizado!” 

Gerlany Silva, 

15 anos, 

Abreu e Lima.

“Todos, sem exceção, 

que voltaram do 

intercâmbio ou que 

ainda vão voltar estão 

preparados para 

Vitor Pereira, 

16 anos, Recife.

Há alguns anos, estudar 

fora do Brasil era um sonho 

impossível para muitos alunos 

da rede pública estadual, 

principalmente para os que 

vivem no interior. Mas através 

do Programa Ganhe o Mundo, 

criado pelo Governo de 

Pernambuco, 1.100 estudantes 

de todas as regiões do nosso 

Estado foram selecionados 

para fazerem cursos de Inglês 

ou Espanhol em países como 

Estados Unidos, Canadá, 

Nova Zelândia, Espanha e 

Argentina. O Programa é 

um grande sucesso e os 

primeiros 43 participantes 

já retornaram. Alguns deles 

contam aqui como foi a 

experiência.

SUCESSO DO PROGRAMA 
GANHE O MUNDO 

GARANTE AMPLIAÇÃO 
DE VAGAS EM 2013.

São seis meses de intercâmbio cultural com todas 

as despesas pagas pela Secretaria Estadual de 

Educação, que ainda garante uma bolsa mensal no 

valor de US$ 300, cerca de R$ 600, para cada aluno. 

Pioneiro no Brasil, o Programa Ganhe o Mundo vai 

ampliar as vagas em 2013. Outros estudantes vão 

embarcar para a Austrália, Nova Zelândia, Espanha, 

Chile e Argentina. 

A experiência de morar fora facilita o aprendizado 

do idioma, ajuda na formação dos novos cidadãos e 

ainda prepara nossos jovens para um futuro melhor 

no mercado de trabalho.
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PERNAMBUCO

ESPANHACANADÁ

ESTADOS
UNIDOS

ARGENTINA

CHILE

O MUNDO É UMA 
GRANDE SALA DE AULA.

I N F O R M E  P U B L I C I T Á R I O

VOTO_96_COM ENCARTE.indd   42 19/01/2013   08:22:15



NOVA ZELÂNDIA

AUSTRÁLIA
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“Eu nunca ouvi falar 

pudesse estudar no 
exterior, não é? O 
que, para mim, é um 
privilégio.”

Ana Lúcia Oliveira, mãe 

de aluno, Recife.

O PROGRAMA 
QUE VAI MUDAR A 
CARA DO BRASIL.

“Esse programa atinge 
todas as regiões do 
Estado, mesmo as 
regiões mais afastadas. 
Esses meninos já são 
referência por serem 
vencedores e bons 
alunos. E, depois do 
intercâmbio, vão 
ser um padrão de 
referência para toda 
a comunidade. Esse é 
um programa que vai 
mudar não só a cara de 
Pernambuco, mas vai 
mudar a cara do Brasil.”

Aurélio Molina, 

coordenador do 

Programa Ganhe o 

Mundo.

PROGRAMA  
GANHE O MUNDO.

1.100 alunos selecionados 

em 2012.

no exterior.

Estados Unidos, Canadá, 

Espanha, Chile e Argentina.

participante.

regiões, foram atendidas 

na primeira etapa do 

Programa.

I N F O R M E  P U B L I C I T Á R I O
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Além disso, em 2012, a Escola 
Estadual Tomé Francisco da 
Silva, do município de Quixaba, 
no Sertão pernambucano, 
ganhou o Prêmio de Gestão 
Escolar, disputando com 9.693 
escolas públicas de todo o 
País. Mais um exemplo de 
Pernambuco para o Brasil.

INOVAÇÕES TRAZEM 
BONS RESULTADOS PARA 

A NOSSA EDUCAÇÃO.

Ousado e inovador, o 
Programa Ganhe o Mundo 
faz parte de um conjunto 
de ações do Governo de 
Pernambuco para modernizar 
o ensino público em todas 
as regiões do Estado. É uma 
nova página sendo escrita na 
educação das nossas futuras 
gerações.

EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.

educacionais e livros escolares garantindo a inclusão 

digital dos alunos do segundo e terceiro anos.

“Pais que moram em 
lugares distantes, com 

pudessem estar em outro 
país, aprendendo outra 
língua.”

Maria Helena Soares, 

professora técnica - GRE 

Metropolitana Norte.
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O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

Secretaria
de Educação
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Os BRICs precisam mudar 
Marcos Troyjo*

A ideia de BRICs emergiu nos últi-
mos 10 anos como conceito relativo 
ao futuro da economia. Projeções 
que, turbinadas por sua demogra-
fi a e expansão do PIB, mudariam o 
eixo dos mercados mundiais. Essas 
grandes nações (Brasil, Rússia Índia 
e China) alcançaram status de “usi-
nas de crescimento”. Ascenderam, 
já que nas últimas duas décadas con-
seguiram se adaptar exitosamente 
aos contornos cambiantes da eco-
nomia global.

Num mundo em que a geração de 
empregos é a chave do sucesso 
econômico e social, esses países 
foram capazes de trilhar caminhos 
alternativos de modo que suas 
economias estivessem sempre ocu-
padas na produção de conteúdo lo-
cal. O crescimento liderado por 
exportações da China; a expecta-
tiva dos benefícios de uma econo-
mia em transição para o mercado 
na Rússia; o empreendedorismo 
tecnológico e popular na Índia, e a 
“Substituição de Importações 2.0” 
do Brasil mantiveram a economia 
aquecida e as tensões sociais mais 
arrefecidas. 

O futuro dos BRICs como moto-
res do crescimento global residirá 
não tanto em como esses países 
se adaptam à economia, mas como 
eles a moldam. Tal “transmutação 
econômica” implica que estes países 
evoluam da condição de efi cientes 
“camaleões” (sobretudo mediante 
políticas industriais e de comércio 
orientados para a noção de conte-
údo local) em direção a converte-
rem-se em “vetores” de conheci-
mento e inovação.Nesta trajetória, 
o conceito de BRICs não poderá se 
resumir apenas a considerações de 

RADAR MUNDIAL

natureza econômica. As quatro gigantes nações perderão espaço na corrida 
pela competitividade no século 21 se fi arem-se tão-somente ao peso rela-
tivo de sua demografi a e à noção de que a conjuntura internacional do último 
quarto de século – que permitiu a ascensão dos BRICs – continuará a mesma 
nas décadas por vir.

Será interessante observar como esses países articularão sua projeção de po-
der, infl uência e prestígio à tarefa da continuada prosperidade econômica. 

Será, no entanto, um equívoco supor que a China assumirá grandes respon-
sabilidades globais – que seriam naturais a uma função de liderança. O pro-
jeto de poder chinês estará dimensionado, sobretudo, à sua vizinhança ge-
opolítica asiática. A China não se expandirá, mantendo-se “desinteressada” 
dos grandes temas político-militares globais. Reterá, entretanto, em seu dis-
curso suas pretensões quanto à (re)união com Taiwan. Ou seja, uma “Absor-
ção Concêntrica” do entorno à força centrípeta de Pequim. A China só pro-
jetará poder na medida em que não se crie uma tensão com seu projeto de 
prosperidade. Mudança de DNA para a China signifi ca deixar de ser uma 
“Nação-Comerciante” para tornar-se uma megaprodutora de bens de alto 
valor agregado.

Num mundo em que a 
geração de empregos é a chave do 
sucesso econômico e social, esses 

países foram capazes de trilhar caminhos 
alternativos de modo que suas economias 

estivessem sempre ocupadas na 
produção de conteúdo local

O Brasil não busca irradiar poder, mas prestígio. Entende que, para tanto, 
o status de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é 
escala obrigatória. Em temas mais amplos da cena global, continuará com 
sua equilibrada política baseada em “princípios” (e não em realpolitik) e 
no multilateralismo. Liderará a cooperação regional via União Sul-Ame-
ricana de Nações, a UNASUL. Mudança de DNA no Brasil signifi ca fazer 
com que os ganhos de produtividade e curvas de aprendizado da Substi-
tuição de Importações 2.0 criem as bases para um país denso em tecno-
logias e inovação.  

*Diretor do BRICLab da Universidade Columbia e professor do IBMEC
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A indústria brasileira contará com R$ 3 bilhões a mais nos próximos três 
anos para projetos que envolvam inovação e sustentabilidade. Os re-
cursos serão aplicados pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), 
dentro do programa Brasil Sustentável, um guarda-chuva para ações pú-
blicas, anunciados pela presidente Dilma Rousseff durante a Rio + 20, 
no ano passado, mas que começa a ser implantado agora, em 2013. “O 
programa potencializará as condições do Brasil, para que se transforme 
em modelo mundial de sustentabilidade”, afirma Hudson Lima Men-
donça, chefe do Departamento de Energia e Tecnologias Limpas da Fi-
nep, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI).  O que sempre fez parte da visão estraté-
gica do órgão virou prioridade absoluta a partir da Rio + 
20. Mendonça antecipa que a sustentabilidade pode ser a 
marca do Brasil no futuro. 

Se ainda não estamos lá, pelo menos já temos bons indica-
dores para ostentar, informa o técnico da Finep. “Cerca 
de 80% da nossa energia vem de fontes renováveis. Já 
somos o quarto país do mundo com maior número de 
certifi cações Leed (Leadership in Energy and Environ-
mental Design), voltado a construções sustentáveis, 
e o segundo maior produtor e exportador de eta-
nol”, enumera Mendonça. Ele acrescenta que 
o país tem posição de destaque em tecno-
logias limpas, faltando ainda intensifi car seu 
uso e, principalmente, a cadeia produtiva 
que leva a isso. Ou seja, embora o 
Brasil aplique essas tecno-
logias, ainda não pro-
duz, de forma expres-
siva, os equipamentos 
necessários, ao contrário 
de outros países, que for-
necem máquinas e pres-
tam serviços em grande 
escala, ainda que não os 
utilizem na mesma pro-
porção. Este é um dos 
papéis que a Finep está 
decidida a cumprir com 
presteza, o de indutora 
da indústria de bens de ca-
pital ligados à chamada eco-
nomia verde.

Sustentabilidade, a marca que o Brasil 
precisa ostentar no futuro 
Denise Nunes 

vinculada ao Ministério da Ciência, Teccnoloogig a e e 
que sempre fez parte da visão estrattéé-
ioridade absoluta a partir da Rioo +++
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Brasil aparece bem cotado nos relatórios internacionais
Mendonça explica que inovação e sustentabilidade não caminham juntas, ne-
cessariamente, mas, quando se unem, agregam mais valor. “É o tipo de coisa 
em que um mais um dá mais que dois”, ilustra. São características que podem 
se apresentar na forma de reduções de custo, economia no uso de materiais, 
melhorias de processo, e não só pelas grandes invenções, obras ou maqui-
nário. Algumas áreas exigem mais investimento e prazos maiores. Outras já 
nascem modernas. De maneira geral, o Brasil se destaca, por incrível que pa-
reça. “Os relatórios internacionais de sustentabilidade sempre apresentam o 
Brasil bem posicionado”, garante o técnico. É um dos poucos segmentos em 
que não falta decisão política para investir. “Inovação e sustentabilidade estão 
na pauta nacional”, ressalta, acrescentando: “É um momento histórico e se 
soubermos aproveitar, poderemos nos tornar, de fato, referência mundial”.

O Brasil Sustentável elenca algumas prioridades, como efi ciência energé-
tica, energias renováveis, tratamento de resíduos, mobilidade urbana (ve-
ículos elétricos e híbridos) e tecnologias voltadas à biodiversidade. Quem 
se depara com os dois primeiros itens e pensa que os riscos de apagão 
provocados pelos baixos níveis dos reservatórios e das defi ciências na 
rede de distribuição signifi cam um setor energético ultrapassado, se en-
gana. Até pode haver defasagem entre oferta de energia e aumento do 
consumo, mas o que está sendo produzido tem qualidade. Mesmo que, 
ultimamente, falte volume. 

A geração eólica (por vento) é um exemplo do avanço brasileiro, tanto em 
volume quanto em tecnologia. Já são 2 GB (Gigabytes) em operação em 
quase 7 GB contratados. O preço desta energia se tornou um dos mais bara-
tos do sistema, a R$ 90,00 por megawatt (MW), contra a média de R$ 110,00 

“O programa 
potencializará 

as condições do 
Brasil, para que 

se transforme em 
modelo mundial de 
sustentabilidade”    

(Hudson Lima Mendonça)

do sistema. Com medições que in-
dicam uma capacidade para gerar 
300 MW a 100 metros de altura, 
trata-se de uma reserva que re-
presenta três vezes o que é gerado 
hoje. Além disso, começa a ser con-
solidado um parque industrial para a 
produção de equipamentos, os ae-
rogeradores. O Brasil já tem qua-
tro fábricas instaladas. Cada aero-
gerador produz entre 2,5 e 3 MW, 

Patrocínio

instalado em uma torre que equivale 
a um edifício de 20 andares.

Na geração solar, o Brasil tem meta 
ambiciosa: ser um grande player 
mundial. Mas terá que encontrar 
um caminho alternativo à China, im-
batível na produção de painéis fo-
tovoltaicos. A busca por uma espe-
cialidade já começou, e o chefe do 
Departamento de Energia da Finep 
revela que os componentes de con-
trole podem ser uma opção. Já há 
pesquisas em andamento e tratati-
vas entre Finep, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) e Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel)para defi nir 
estratégias que permitam vencer o 
desafi o industrial que se impõe. Na 
geração de energia solar, o país é in-
comparável. Nosso pior ponto de ir-
radiação supera o melhor da Alema-
nha, a principal referência na área.
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Da pesquisa básica à indústria pioneira 
Na biomassa, há R$ 3,1 bilhões em projetos aprova-
dos pelo programa Paiss, desenvolvido pela Finep e pelo 
BNDES para recuperar o atraso na produção de etanol. 
“O Brasil voltou a disputar o jogo”, informa Mendonça, 
argumentando que o país havia sido ultrapassado pelos 
Estados Unidos, que produz etanol a partir do milho, en-
quanto o brasileiro vem da cana de açúcar. Os projetos 
fi nanciados são de ponta a ponta, explica o técnico. Co-
meçam na pesquisa básica e vão até a indústria pioneira 
(primeira planta fabril).

Os números da Finep, principal braço fi nanciador de 
pesquisa no país, dão uma ideia do aumento nos investi-
mentos em inovação e sustentabilidade. Mais de 40% da 
carteira da empresa está diretamente vinculada ao con-
ceito de sustentabilidade. E o percentual deve crescer, 
assim como aumenta o volume de fi nanciamentos to-
tais. Em 2010, a Finep contratou R$ 1 bilhão; no ano 
seguinte, R$ 1,7 bilhão. Em 2012, o volume chegou a 
R$ 2,5 bilhões, sendo que 50% dos contratos represen-
taram novos clientes. De acordo com Mendonça, isso 
signifi ca que há uma ampliação na base. Mais empresas 
buscam inovações.

O bom posicionamento do Brasil em nível mundial é re-
ferendado pelo presidente do Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC), Erik Camarano. “Se tomarmos como 
parâmetro os dados do Relatório Global de Competi-
tividade do Fórum Econômico Mundial – produzido em 
parceria pelo MBC e pela Fundação Dom Cabral –, fi ca 
evidente que a indústria brasileira tem um bom nível de 
inovação”, diz ele. No indicador de “sofi sticação nos ne-
gócios, o país ocupa a 33ª posição em um ranking de 
144 países. Em “inovação”, a 49ª, mesma colocação ob-
tida em “prontidão tecnológica”. “Claro que há diferen-
ças marcantes, tanto do ponto de vista regional, como 
do ponto de vista setorial, mas os avanços são signifi ca-
tivos nos últimos anos”, ressalta ele, acrescentando ou-
tra informação positiva: os casos em que há pouca ino-
vação estão cada vez mais restritos aos setores menos 
expostos à concorrência global, principalmente serviços.

A busca pela inovação, segundo Camarano, envolve uma 
proximidade entre as esferas pública e privada. “Hoje te-
mos um fórum permanente e objetivo que trata dos de-
safi os da inovação no país, que é a chamada MEI – Mobi-
lização Empresarial pela Inovação–, movimento que teve 
sua origem no MBC, em 2005, e que hoje vem sendo 
conduzido, com grande efi ciência, pela presidência da 
Confederação Nacional da Indústria. Há uma agenda co-
mum, com forte participação ministerial e do próprio 

BNDES no processo, bem como de CEOs das maio-
res e mais inovadoras indústrias brasileiras e multina-
cionais aqui instaladas. Nomes como Embraer, Marco-
polo, Natura, Braskem, GE, IBM, Microsoft, entre tantos 
outros, que participam ativamente desta construção de 
uma pauta de ações para a inovação. Isso é um grande 
avanço, inclusive institucionalmente”, explica.
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”Se tomarmos como parâmetro 
os dados do Relatório Global 

de Competitividade do Fórum 
Econômico Mundial – produzido 

em parceria pelo MBC e pela 
Fundação Dom Cabral –, fica 

evidente que a indústria brasileira 
tem um bom nível de inovação”    

(Erik Camarano)
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Patrocínio

Também a preocupação com a sustentabilidade é crescente, garante o pre-
sidente do MBC. “Ela é cada vez mais parte do dia a dia das empresas. Hoje, 
com a expansão da consciência dos consumidores quanto a sua ‘pegada’ so-
bre o planeta, não há mais espaço para empresas ou setores que não incor-
porem, de verdade, a sustentabilidade em seus processos. E é necessário 
enxergar sustentabilidade com uma visão ampla, nos aspectos econômico, 
social, ambiental e cultural”, ensina. Conforme Camarano, existem bons 
exemplos na indústria brasileira, principalmente entre as citadas anterior-
mente, que fazem parte do MEI. “Algumas operam inteiramente com base na 
sustentabilidade de suas ações e na consideração do impacto de suas ações 
sobre o entorno onde estão operando. Cada vez mais, isso tende a ser a re-
gra e não a exceção. O que refl ete o grau de maturidade empresarial e ins-
titucional do país.”

Não somos mais uma república de bananas
Camarano afi rma que as iniciativas têm diferentes origens, algumas de cul-
tura e gestão tipicamente nacionais, onde a sustentabilidade é um ponto cen-
tral do próprio modelo de negócio, como também exemplos importantes de 
empresas estrangeiras que operam no Brasil com conceitos de sustentabili-
dade importados de suas matrizes e adaptados à realidade local. Do ponto de 
vista legal, especialmente no caso ambiental, a legislação brasileira é exigente 
e, apesar das diferenças regionais, bastante rigorosa e transparente, opina o 
executivo. “As empresas estrangeiras que vêm para cá sabem que precisam 
seguir ritos muito bem documentados. Não somos mais uma ‘república de 
bananas’, como muitos estrangeiros ainda enxergavam o país há vinte anos. 
Hoje, o nível de exigência competitiva para trabalhar de forma consistente no 
mercado brasileiro é muito elevado. E isso é positivo”, analisa.

Neste caminho rumo à moderni-
dade, o governo pode exercer um 
papel indutor, sugere o executivo do 
MBC. Mas não com políticas especí-
fi cas para setores benefi ciados e sim 
de apontar regras gerais que facili-
tem o registro de patentes, a defesa 
da propriedade intelectual e a coo-
peração universidade-empresa, por 
exemplo. “Atualmente, há uma pre-
ocupação muito clara no governo 
com relação às necessidades com-
petitivas do país. Basta ver que o 
próprio discurso da presidente, há 
pouco menos de seis meses, passou 
a incorporar o termo competitivi-
dade de forma muito evidente. Isso 
é um sinalizador de prioridade. Ao 
mesmo tempo, há um maior foco 
nas políticas públicas voltadas para 
a inovação e a competitividade, o 
que deve ajudar a remover garga-
los importantes que as empresas 
brasileiras ainda enfrentam. Os de-
safi os ainda são muito grandes no 
país, mas há hoje, pelo menos, uma 
maior abertura e diálogo. Falta ape-
nas mais velocidade”, conclui. 

Na geração solar, 
o Brasil tem meta 

ambiciosa: ser 
um grande player 
mundial. Mas terá 
que encontrar um 

caminho alternativo 
à China, imbatível na 
produção de painéis 

fotovoltaicos  
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MERCADOS
Por fróes, berlato associadas*

Especialistas estão prevendo uma mudança de rota no setor do va-
rejo em 2013. Um pouco descolado do PIB, o consumo deve se 
situar numa boa performance, mesmo sem os empurrões do go-
verno. A previsão é de que as vendas do varejo avancem menos, 
cerca de 6%, enquanto o PIB deve crescer em torno de 3,5%. Al-
guns itens de produtos devem brilhar mais que outros, e uma das 
tendências são os produtos inteligentes, como os smarts que, de-
pois de passar pelos telefones e televisores, chegam agora nos ele-
trodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar roupa.

Crescimento?

Alto-astral

A cidade do Rio de Janeiro reformou a Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura. O texto determina aumento de 0,35% para 1% da ar-
recadação total da prefeitura como patamar mínimo e obrigatório 
a ser investido no mecanismo de renúncia. Com base nos impos-
tos de 2012, o montante total a ser destinado ao setor passará de 
R$ 14 milhões para R$ 49 milhões. Todas as empresas cariocas in-
teressadas poderão utilizar o incentivo e destinar 20% de seu ISS 
(Imposto Sobre Serviços) devido aos projetos inscritos. Um cál-
culo de proporcionalidade será aplicado para defi nir quanto cada 
companhia poderá investir. 

Incentivo moderno 
Bônus (I)

Bônus

Na prática, o desconto na conta 
seria reduzido. Além de econo-
mia no bolso do consumidor, 
a geração de energia distribu-
ída, com mini e microgeração, 
é um importante passo para a 
consolidação das energias re-
nováveis no Brasil, com especial 
benefício à solar. Toda a atual de-
manda elétrica nacional poderia 
ser atendida pela energia solar, 
mas hoje faltam incentivos para 
que ela ganhe destaque na ma-
triz brasileira. 

O Brasil poderá dar mais um 
passo para a sustentabilidade 
real. Se aprovada a resolução 
normativa 482/2012 da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), os brasileiros poderão 
gerar energia em casa e ganhar 
desconto na luz por isso. A re-
solução que estabelece as con-
dições gerais para a geração re-
novável de energia de pequeno 
porte ainda não tem data para 
entrar em vigor. A questão está 
nas concessionárias. A Abradee 
(Associação Brasileira das Dis-
tribuidoras de Energia Elétrica) 
usa um questionamento jurí-
dico para empurrar a resolução 
mais para a frente. Sem defi nir 
a natureza jurídica da operação 
de troca de energia entre resi-
dências e distribuidoras, o ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e de Serviços) in-
cidiria apenas sobre a energia 
vinda da rede.

Medidas do governo federal buscam garantir o crescimento de 4% 
em 2013. A tentativa é embalada pela Medida Provisória anunciada 
no apagar das luzes de 2012 pela presidente Dilma Rousseff, abrindo 
um crédito extraordinário de R$ 42,5 bilhões no Orçamento da 
União. Deste total, R$ 41,8 bilhões se referem a investimentos dos 
três Poderes – na programação orçamentária de 2013 não aprovada 
pelo Congresso antes de entrar em recesso. Outros R$ 700 milhões 
vão garantir a suplementação orçamentária de projetos executados 
no ano passado. O governo quer começar o ano com um nível de in-
vestimentos elevado.

R U A  F E L I P E  N É R I ,  4 1 4 / 6 0 2  •  ( 5 1 )  3 3 8 8 . 6 8 4 7  -  3 3 8 8 . 6 8 4 8  • 
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Bom exemplo

Retrato social

Performance exuberante  Turbilhão de emoções

Mais de 4,2 milhões de tartarugas da Amazônia foram tratadas e 
soltas nos rios do Vale do Guaporé, em Rondônia. Os resultados 
do trabalho de sustentabilidade realizado por Zeca Lula, quilom-
bola, nascido na região e fundador da Ecovale, foram reconheci-
dos pelo prêmio Top Quality de excelência na gestão de entida-
des, promovido pelo Institute Unique Quality International. Zeca 
Lula recebeu o prêmio em cerimônia realizada em São Paulo, ao 
lado de Marcelo Noma, diretor-superintendente da Noma, e do 
professor Claudio Ferdinandi, diretor-presidente da Cesumar – 
Centro Universitário.

Um livro que traz um pouco de 
tudo o que a poeta, contista e cro-
nista Zulmira Ribeiro Tavares vem 
escrevendo desde 1970 já está nas 
livrarias e pode entrar na lista da 
leitura ainda neste verão. Trata-
-se de Região – Ficções etc, que 
está saindo do forno com uma sé-
rie de textos de Zulmira pouco co-
nhecidos e um ensaio inédito. A 
reconhecida escritora que retrata 
a sociedade paulista é autora de 
O nome do Bispo, Joias de família e 
Cortejo de abril.  O livro é da Com-
panhia das Letras, tem 354 páginas 
e custa R$ 49,50.

Problemas técnicos e políticos vêm 
sendo enfrentados pela união ban-
cária, importante solução contra a 
crise europeia. O sistema de super-
visão é só o primeiro de uma série 
de projetos regulatórios que entra-
rão em vigor nos próximos anos e 
que devem gerar polêmica entre os 
países-membros, porque dá mais 
poder ao combalido poder cen-

tral europeu. Com o obje-
tivo de atingir a união 

bancária supranacio-
nal, que precisa 
vencer barrei-
ras técnicas e 
políticas, o pro-
jeto enfrenta 

uma grande di-
fi culdade de os 
países ceder so-
berania à União 
Europeia.

trral eurropeu. Com
tivoo de atingir 
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A religião ganha espaço na cultura popular com ídolos na mú-
sica, no cinema e na literatura. Um exemplo perfeito é o da can-
tora Demares, nona colocada na lista dos 10 artistas que mais 
venderam discos no ano passado, com 400 mil cópias do CD 
“Diamante”. Com ritmo diversifi cado – do pop ao forró –, o fe-
nômeno também chega ao cinema, à literatura para as mídias di-
rigidas. Somente a venda de discos e livros de conteúdo religioso 
movimenta mais de meio bilhão de reais por ano no mercado 
formal. Na literatura religiosa, o giro fi nanceiro chegou a quase 
meio bilhão de reais, ou exatos 10% do mercado editorial bra-
sileiro. Quatro dos 20 escritores que mais vendem no Brasil são 
religiosos. Dois deles são católicos, como o líder da lista, o padre 
Marcelo Rossi. Não há nada de milagre nesta exuberante per-
formance: é que o mercado religioso se multiplica a uma taxa de 
6% a cada censo do IBGE (são 42 milhões de consumidores só 
de evangélicos).
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Filantropia, um desafi o para o Brasil

Consolidando-se como uma economia forte, o Brasil ainda tem um 
grande desafio pela frente: a filantropia. O setor movimenta algo em 
torno de US$ 4,9 bilhões (quase R$ 10 bilhões) por ano em projetos de-
senvolvidos em todas as regiões pelo chamado Terceiro Setor, segundo 
o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), ao mesmo tempo 
em que países desenvolvidos investem um percentual bem mais expres-
sivo. As 170 maiores fundações dos Estados Unidos aplicam mais do que 
o dobro desse valor anualmente. 

Segundo Leona Forman, presidente da Brazil Foundation, organização 
não governamental que há 12 anos capta recursos nos EUA para apoiar 
projetos sociais realizados no Brasil, o país precisa aumentar os incenti-
vos às doações e ao investimento social. Ela explica que a maioria dos pa-
íses desenvolvidos conta com políticas específi cas. A análise de Leona, 
que intercala sua atuação entre o Rio de Janeiro e Nova Iorque, onde es-
tão as sedes da ONG, foi feita durante o debate do Brasil de Ideias, re-
alizado em dezembro, no salão principal do Porto Alegre Country Club. 
O evento, que tem o patrocínio da Capemisa Seguradora, contou com as 
manifestações da presidente da ONG Parceiros Voluntários, Maria Elena 
Johannpeter, e da ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, Maria do Rosário. 

Presidente da Brazil Foundation, Leona Forman, presidente da Parceiros Voluntários, Maria Elena Johannpeter, e a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário

Patrocínio

ESPECIAL

“A filantropia só 
existe se houver 
confiança de que 
aquele projeto é 

importante. Esse foi 
o principal desafio 

da Brazil Foundation 
nos Estados Unidos. 

Agora, o objetivo 
é estimular esse 

pensamento dentro 
do Brasil.”    

(Leona Forman)
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Lydia Ling, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, e Leona Forman Empresários e convidados acompanham o debate

Presidente do JP Morgan Brasil, Cláudio Berquó, 
Karim Miskulin, e Leona Forman 

Alex Germani, da Agência São Jorge, Marcio Regenin, 
da Revista VOTO, Valdir Loeff, presidente da SLM, e 
Carlos Konrath, diretor da Opus Promoções

Mudança deve vir do governo 
Ao falar para um público formado por representantes de projetos sociais, como 
Lydia Ling, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Leona destacou que o prin-
cipal passo deve ser dado pelo governo através de isenções ou abatimentos nos 
valores doados ou aplicados na área social.  Conforme pesquisa recentemente 
feita pela consultoria McKinsey, o Brasil investe apenas 0,3% do seu Produto In-
terno Bruto (PIB) em fi lantropia. A média internacional é de 0,8%. Para isso, é 
preciso ampliar as isenções fi scais e capacitar as Organizações Não Governa-
mentais (ONGs) em relação à qualidade e à efetividade do serviço prestado. 

Fundadora da Brazil Foundation, Leona lembra que o Terceiro Setor existe em 
função da carência de parte muito signifi cativa da população. Quando iniciou seu 
trabalho em Nova Iorque, o primeiro desafi o foi o de mobilizar os possíveis in-
teressados e provar que os projetos sociais eram confi áveis e mereciam esse 
apoio. A entidade é, atualmente, uma grande captadora de recursos e promove 
eventos internacionalmente conhecidos, como os concorridos bailes de gala. Os 
valores servem para subsidiar projetos desenvolvidos no Brasil e que são sele-
cionados por meio de edital. São mais de 250 iniciativas apoiadas. Para dar este 
retorno, Leona conta com um trabalho minucioso de prestação de contas e de-
talhamento das atividades. Em função da crise fi nanceira de 2008, os recursos 
fi caram mais escassos nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil entrou 

em um novo patamar de desenvolvi-
mento social. “O Brasil passou a ser 
doador para ações que buscam captar 
alimentos para países mais pobres.”

Trabalho na formação 
dos voluntários
De acordo com a presidente da 
ONG Parceiros Voluntários, Maria 
Elena Johannpeter, para que o Ter-
ceiro Setor realmente exista no país, 
é necessário mobilizar as pessoas. 
“Todos querem fazer parte de um 
projeto de sucesso. Ter um país com 
menos desigualdades sociais é uma 
vitória”, ressaltou. A Parceiros Vo-
luntários surgiu com o intuito de in-
terligar organizações e voluntários. 
Atualmente, as ações estão mais vol-
tadas a potencializar o trabalho das 

VOTO_96_COM ENCARTE.indd   55 19/01/2013   08:22:41



Patrocínio

ESPECIAL

ONGs para que possam atingir re-
sultados melhores. Tanto que neste 
ano a Parceiros foi convidada pelo 
governo do Rio de Janeiro para quali-
fi car as organizações sociais e de vo-
luntários que funcionam em comuni-
dades recentemente pacifi cadas. 

Segundo Maria Elena, o investi-
mento social está cada vez mais 
presente nas empresas em função 
do seu retorno fi nanceiro. Ela lem-
bra que, no início, houve resistência 
dos empresários que contabiliza-
vam essas aplicações como prejuí-
zos. “Neste século, fi cou evidente 
que responsabilidade social signifi ca 
lucro. Em alguns anos, as empresas 
que não trabalharem nesta área vão 
perder dinheiro e mercado.” 

Brasil está sendo doador 
no exterior
Com ações mais fortes no combate 
às desigualdades sociais, o Brasil 
começou a ser apoiador de proje-
tos em outros países. A avaliação é 
da ministra da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da Re-
pública, Maria do Rosário. Ela cita 
os projetos desenvolvidos no Haiti 
e em países da África. 

Os investimentos na área social, 
conforme ela, feitos nos últimos 
anos traçam um novo país, em que 
a desigualdade foi reduzida e o po-
der aquisitivo aumentou. A ministra 
cita dois exemplos: os programas 
Brasil Carinhoso e o Bolsa Família. 

Mesmo assim, Maria do Rosário en-
tende que o país tem uma caracte-
rística diferenciada quando se trata 
de desenvolvimento social: a popu-
lação. Ela explica que os brasileiros 
são mais engajados nas ações e que 
buscam participar das políticas dis-
cutidas pelo próprio governo. “A 
União reconhece que nenhum pro-
jeto sobrevive se não houver apoio 
da sociedade civil.” 

Rose Marie Linck, da Fundação Pescar, Lydia Ling, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Leona Forman, 

Maria Elena Johannpeter, Karim Miskulin, Sandra Genro e Maria do Rosário

Evento ocorreu no salão principal do Porto Alegre Country Club 

PC
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PAULO ZIULKOSKI 

“Municípios estão nas mãos do governo 
federal e do Congresso”
À frente do comando da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 
Paulo Ziulkoski é realista ao avaliar que a situação das cidades brasileiras é 
caótica e a tendência é piorar. Para ele, sem o debate do pacto federativo, 
os municípios irão continuar nas mãos da União e do Congresso Nacional. 
A avaliação é de maior desilusão em relação ao ano que começa. Segundo 
o presidente, os governos municipais estão falindo diante da sobrecarga de 
obrigações aprovadas no âmbito federal e da falta de recursos. Assim, o re-
sultado será serviços de pior qualidade e prefeitos enquadrados como fi cha 
suja por não honrarem com as exigências frente à administração municipal.

Com experiência de quem foi por duas vezes prefeito de Mariana Pimentel 
(1993 e 2000), no interior do Rio Grande do Sul, Ziulkoski diz que não vê a 
curto prazo mudanças que poderão reverter essa realidade. E critica ardu-
amente a posição dos parlamentares federais. “Com as emendas, os depu-
tados querem governar as cidades”, afi rma. 

uma década, a União realizou 65 
mil empenhos envolvendo esses 
repasses. Ao todo, foram R$ 65 
bilhões colocados à disposição da 
bancada e dos parlamentares. E 
disso tudo apenas R$ 12,5 bilhões 
foram pagos. É uma enganação. 
O prefeito vai lá, pede, conquista, 
anuncia na cidade, mas na prá-
tica nada se concretiza. Só o go-
verno Dilma Rousseff no seu pri-
meiro ano deixou R$ 18 bilhões 
em obras inacabadas. É muito dis-
curso e pouca conclusão. 

Como funciona esse poder 
exercido pelo governo fede-
ral em relação aos municí-
pios? É apenas no repasse des-
ses recursos, em percentual 
inferior ao que realmente é 
necessário?

Não é somente pelos repasses. 
A União está destruindo os mu-
nicípios por meio dos chamados 
convênios. De um lado, temos o 
governo federal com dinheiro e 
do outro, os prefeitos com défi -
cit fi nanceiro e sendo pressiona-
dos a fazer obras. Assim, a União 
cria os chamados “programas” 
de governo sem regulamentação 
e controle, como o Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e o Bolsa Família. Na te-
oria, eles são perfeitos. E, en-
tão, os prefeitos vão a Brasília e 
aceitam fazer os fi nanciamentos 
propostos para participar dessas 
ações. O que eles não sabem é 
que, em média, eles são respon-
sáveis por aplicar 58% do valor 
dos projetos, enquanto que os 

“Eles (os eleitos) acham que são prefeitos. 
Mas, na verdade, eles estão prefeitos. 

É um cargo passageiro.”

O senhor critica abertamente o modelo de pacto federativo defi -
nido na Constituição de 1989 por prejudicar as administrações mu-
nicipais. De que maneira seria possível mudar essa realidade? 

Os municípios como gestores estão cada vez mais inviabilizados. A fede-
ração, como deveria ser desde 1989, nunca foi regulamentada por omis-
são do Congresso Nacional. O que existe hoje é uma divisão autoritária em 
que os prefeitos devem respeitar os parlamentares. Tudo que é produzido 
nos municípios é repassado para a União. Enquanto isso, uma parcela muito 
pequena retorna em formato de auxílio. Ao mesmo tempo, cada vez mais 
consciente dos seus direitos, o cidadão pressiona as administrações munici-
pais. Os prefeitos, mesmo cientes das suas obrigações, não têm como aten-
der a todas as demandas. E os deputados e senadores não vão mudar essa 
realidade. Para eles, é conivente manter essa estrutura de poder para que 
possam garantir as suas reeleições. 

O senhor critica as emendas parlamentares, mas não deixam de ser 
recursos para auxiliar os municípios? 

A emenda parlamentar é o maior escândalo do Brasil. Cada um tem direito 
a R$ 15 milhões por ano em emendas. Pesquisa da CNM mostrou que, em 
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outros 42% são bancados pelos governos federal e estadual. Assim, sem 
planejamento, as prefeituras fi cam endividadas. Sem planejamento, no fu-
turo elas não vão ter como honrar esses valores. Um exemplo muito 
claro é a construção de uma creche, que é importante e necessário. As-
sim, o governo federal colabora para a construção da creche e os prefei-
tos aceitam. Mas a maioria não sabe que uma estrutura dessas para aten-
der a 200 alunos custa em média R$ 1,2 milhão por ano, somando todos 
os gastos de custeio, pessoal, entre outros. Quem fi ca com a dívida? A 
resposta é clara: os prefeitos. 

E como o senhor avalia a metade do governo da presidente Dilma 
Rousseff? Muitos prefeitos têm questionado algumas medidas, como 
a isenção do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado), porque 
representou queda nos repasses do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM). 

A presidente é uma gestora por natureza. O problema é que todo o en-
torno dela não é. A estrutura de governo é muito rígida, o que a impede de 
fazer as mudanças necessárias. A ação de estimular o consumo, como no 
caso de conceder isenções para a compra dos automóveis, já está se mos-
trando inefi caz porque os seus efeitos são de curto prazo. E também está 
comprometendo a mobilidade urbana com isso. Agora, neste ano, mui-
tos municípios sentiram os refl exos da redução na arrecadação federal. 

E mesmo o 1% que aumentou 
do FPM em 2003, em que o ín-
dice passou de 22,5% para 23,5%, 
já representou crescimento de 
R$ 3 bilhões no ano passado e evi-
tou que muitas cidades tivessem a 
sua crise fi nanceira mais acentuada. 

Mas se houvesse mais gestão nas 
administrações, não seria possí-
vel administrar melhor esses re-
cursos e, ao mesmo tempo, ofe-
recer os serviços obrigatórios?  

Muito se fala em gestão, mas, na 
prática, não é assim que funciona. 
Dos 5,5 mil prefeitos eleitos em ou-
tubro do ano passado, 1,5 mil estão 
no segundo mandato, então estão 
mais preparados, e os outros 4 mil 
são novos. Então, cada um vai for-
mar o seu secretariado. Na maio-
ria das vezes, quem assume uma 

“Não adianta: 
o Congresso 
domina os 
municípios 
por questão 

partidária e não 
há como lutar 
contra. Com as 

emendas, muitos
 se sentem donos 

das cidades.” 
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“A maioria dos secretários municipais 
de Educação não sabe o que é o Fundeb 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação). Então, 
como vão discernir se participar de um 
programa é vantajoso ou apenas mais 

uma dívida para a cidade?” 

secretaria não sabe os projetos que estão em andamento e como funcio-
nam os sistemas. Há uma carência muito grande de conhecimento técnico. 
Exemplo é que a maioria dos secretários de Educação não sabe o que é o 
Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Va-
lorização dos Profi ssionais da Educação). Então, como eles vão poder discer-
nir se participar de um programa é vantajoso ou apenas mais uma dívida? 

Apesar disso, a qualidade dos prefeitos tem melhorado ou ainda há 
a apenas questão política? 

Está melhor, mas isso não signifi ca que eles estão se preparando para as-
sumir a função. Melhorou porque o país como um todo cresceu e evo-
luiu. Agora, ainda é preciso implantar mais o conceito do que é gestão 
pública e como isso funciona de uma maneira integrada. É como se fosse 
uma empresa. O desafi o é que na iniciativa privada não tem prazo de va-
lidade ou período máximo de permanência. Muitos prefeitos evitam de-
terminados compromissos ou obras de grande porte porque sabem que 
não estarão lá para inaugurar. A Confederação realizou um curso de for-
mação com os prefeitos eleitos em outubro do ano passado, exatamente 
no sentido de qualifi cação e para que possam compreender melhor como 
é a administração. O que vemos é que eles não têm a noção clara do que 
é ser prefeito. É triste porque, em outros países, os eleitos precisam rea-
lizar cursos obrigatórios do governo antes de assumirem. Assim, eles sa-
bem onde estão entrando.  

Uma das principais críticas da sociedade em relação aos governos 
está nas escolhas políticas do secretariado ou do ministério (no caso 
da União). Se houvesse uma estrutura mais sólida e permanente, o 
desempenho dos municípios não seria melhor?   

É urgente a necessidade de uma regulamentação na estrutura gerencial do 
governo. É preciso fazer surgir uma espécie de gerente dentro das prefei-
turas que dê continuidade aos projetos de longo prazo para que eles sejam 
concretizados. Uma estrutura que tenha a memória do desenvolvimento 
da cidade, descolado do processo político de governança. Por exemplo, 
uma das saídas encontradas pelos municípios pequenos para fazerem 

grandes obras são os chamados 
consórcios. Assim, independente-
mente do governante, o projeto é 
mantido mandato após mandato e 
tem mostrado resultados positivos. 

Se os municípios conseguissem 
mais recursos sozinhos, como 
investimentos privados ou fi -
nanciamentos, não atingiriam 
um grau de independência dos 
outros poderes? 

A questão é quem produz o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do país? 
Onde se paga o imposto? É no mu-
nicípio. E, mesmo assim, se vende 
a imagem de que as cidades vi-
vem de favor dos outros poderes. 
Ao contrário, essa pressão é cada 
vez maior para esmagar os muni-
cípios. Votam a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (que limita os gastos 
da prefeitura com pessoal) e, ao 
mesmo tempo, aprovam um novo 
piso do magistério. O Congresso 
deveria ter a mesma prerrogativa 
do gestor. Se criou despesa, tem 
que apontar a receita. Mas isso não 
ocorre. Ao contrário, cabe ao pre-
feito achar uma maneira de aumen-
tar a arrecadação ou cortar. Finan-
ciamentos são só mais uma maneira 
de endividamento. 

E o que é possível esperar para 
o futuro? 

A CNM está articulando um movi-
mento com sindicatos e represen-
tações fortes do país para forçar a 
abertura do debate sobre a federa-
ção. É nela que estão concentrados 
80% dos problemas do país. Não 
é uma mudança fácil e nem rápida, 
mas que precisa começar a ser dis-
cutida. E para pressionar o Con-
gresso, é necessário garantir a mo-
bilização social. Talvez esse seja o 
caminhos.   
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ANÁLISE

Fim da linha em Paris 
Rodrigo Constantino*

A França é um país com enorme riqueza cultural, mas que sempre alimen-
tou ideias políticas e econômicas esquisitas. À exceção de pensadores bri-
lhantes como Voltaire, Frederic Bastiat, Alexis de Tocqueville, Jean-Fran-
çois Revel, Raymond Aron, Guy Sorman e alguns outros, o fato é que quase 
todas as ideologias estatizantes possuem um DNA francês. O Estado é ado-
rado por lá. Escrevi no capítulo “Décadence avec élégance” do meu livro 
Privatize Já (Editora LeYa): 

Se tem um importante país europeu onde a mentalidade estatólatra é predomi-
nante, esse país é a França. Desde os tempos de Luís XIV, a quem é atribuída 
a frase L’État c’est moi (o Estado sou eu), a França é palco de regimes concen-
tradores de poder e recursos no Estado. O ministro de Luís XIV, Colbert, daria 
inclusive nome a esse modelo mercantilista controlador. Seu oposto, o laissez-
-faire, teria surgido como um grito de desespero dos empresários frente a essa 
asfi xia causada pelo “colbertismo”.

Isso tudo me veio à mente nesses dias, quando o ator Gerárd Depardieu 
decidiu abrir mão de sua cidadania francesa e passou a ser um cidadão 
russo. Quando alguém prefere abandonar a “cidade das luzes” em troca da 
gélida Rússia sob o comando de Vladimir Putin é porque a coisa está real-
mente feia na França. E de fato está!

A França
tou ideias
lhantes c
çois Reve
todas as i
rado por
Privatize J

Se tem um
nante, ess
a frase L’É
tradores d
inclusive n
-faire, ter
asfi xia cau

Isso tudo
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Com suas medidas cada vez mais 
socializantes, a França acabou criando 

uma casta de privilegiados e uma reduzida 
mobilidade social. As mesmas grandes 

empresas existem há décadas. Não há casos 
de empresas inovadoras que nascem em 

garagens e ficam gigantes

da abundância, intelectuais come-
çam a colocar em xeque os valo-
res que permitiram tais conquistas, 
e vendem ilusões, utopias, sistemas 
abstratos desligados da realidade. 
Uma decadência moral toma conta 
do império, os heróis deixam de 
ser os empreendedores e passam 
a ser artistas e intelectuais cujas vi-
das são exemplos de imoralidade. 
Os bárbaros vêm de dentro! 

O Estado de bem-estar social 
é criado com os frutos das ve-
lhas conquistas e prepara o ter-
reno para os escombros a seguir. 
A França não está sozinha nessa 
trajetória. Mas ela pode ser vista 
como seu grande ícone. Os Esta-
dos Unidos vêm atrás, com mais 
tempo para desperdiçar, mas se-
guindo o mesmo caminho fadado 
ao fracasso.

Em crise existencial, a Europa pós-
-moderna, liderada pela França, 
possui estudantes de 30 anos e 
aposentados de 50 anos, e ainda 
se questiona por que o pequeno 
grupo de trabalhadores entre 
eles não consegue fazer as contas 
fecharem. 

É triste ver a civilização ocidental, 
especialmente a França, represen-
tante de um incrível legado cultural, 
passar por isso. Mas estamos diante 
de uma profunda crise de valores, 
e enquanto estes não mudarem, o 
destino não parece nada promissor. 
A debandada de Gérard Depardieu 
é apenas um sintoma da doença. Se 
ela continuar sendo ignorada, a de-
cadência será inevitável.  

*Esta é minha última coluna para a Re-
vista VOTO, após anos de colaboração. 
Não gostaria de me despedir do lei-
tor de forma tão sombria, mas acredito 
que, ao deixar tal alerta, cumpro com 
minha obrigação moral de relatar o que 
enxergo, sem dourar a pílula. Tomara 
que eu esteja errado!       

Muitos resolveram criticar não o governo francês e sua sede insaciável por 
recursos, mas o ator, acusado de antipatriotismo. Depardieu rebateu com 
uma carta aberta, alegando que trabalha desde cedo e que já pagou, se-
gundo seus cálculos, quase US$ 200 milhões em tributos ao longo de sua 
vida. Realmente, se alguém acha pouco, é porque perdeu completamente 
o juízo.

O presidente socialista François Hollande venceu com uma plataforma po-
pulista de taxar mais ainda os ricos. Ao subir para 75% o imposto daqueles 
que ganham mais de um milhão de euros por ano, o governo francês está 
declarando que os ricos são escravos. Ninguém em sã consciência pode 
considerar razoável uma pessoa trabalhar três quartos do ano apenas para 
sustentar a máquina estatal.

Claro que muitos ricos possuem inúmeros privilégios e esquemas para bur-
lar parte desse fardo absurdo. A França, nesse e em outros aspectos, pa-
rece-se muito com certo país tupiniquim da América do Sul. Subsídios esta-
tais, brechas legais, favorecimentos de todo tipo, enfi m, os grandes grupos 

aliados do “rei” conseguem sobreviver nesse capitalismo de compadres. 
Mas um ator, um esportista, um profi ssional liberal que ganha muito di-
nheiro nem sempre desfruta das mesmas regalias.

Com suas medidas cada vez mais socializantes, a França acabou criando 
uma casta de privilegiados e uma reduzida mobilidade social. As mesmas 
grandes empresas existem há décadas. Não há casos de empresas inova-
doras que nascem em garagens e fi cam gigantes. Não há casos de gigantes 
que vão à falência, como deveria ocorrer em um sistema capitalista de livre 
mercado. Os vencedores de antes se protegem com as muletas estatais da 
concorrência, engessando a economia.

John Bagot Glubb, em seu livro de 1978, The Fate of Empires and the Search 
for Survival, tenta defi nir um padrão comum de ascensão e declínio de impé-
rios. Seus estudos apontam para os seguintes estágios: 1. Era da explosão 
com os pioneiros; 2. Era das conquistas; 3. Era do comércio; 4. Era da abun-
dância; 5. Era do intelecto; 6. Era da decadência; 7. Era do declínio e colapso. 

Outros pesquisadores, como Will Durant, chegaram a conclusões seme-
lhantes: o próprio sucesso planta as sementes do fracasso. Após uma era 
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Fernanda Guimarães: 
desmitifi cando a economia 

MULHERES DE PODER
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Ao começar a cursar Direito, Fernanda Guimarães, de 34 anos, jamais pen-
sou que iria se destacar nacionalmente em outra área: a Economia. Isso 
porque Fernanda investiu em desmitifi car um tema que tem trazido dor 
de cabeça para muitos brasileiros, o endividamento. Atualmente, a advo-
gada, que integra o grupo da ExpoMoney, com sede em São Paulo e que 
promove diversas atividades na área fi nanceira, percorre o país realizando 
palestras sobre como lidar melhor com o dinheiro e, principalmente, re-
cuperar o poder de consumo, mas com qualidade. “Ao longo do tempo, vi 
muitas famílias passarem por difi culdades, saírem da crise, mas em seguida 
retornarem. Era necessário dar um apoio que fosse além da questão jurí-
dica”, afi rma ela.

E foi esse sentimento que a fez apostar na área de educação fi nanceira. 
Fernanda destaca que o Brasil ainda precisa avançar muito neste sentido. E 
compara com os Estados Unidos, onde lidar com o dinheiro é ensinado na 
escola. Aqui, ao contrário, o assunto ainda representa um tabu, fi cando res-
trito na maior parte a economistas. Mesmo assim, a advogada, natural de 
Porto Alegre, é otimista em relação à mudança de postura. Segundo ela, os 
consumidores estão mais atentos aos seus direitos e cobrando-os.

Com a experiência do trabalho na ExpoMoney, Fernanda reconhece que 
os maiores desafi os do brasileiro para saber lidar com as fi nanças são a 
organização e a informação. E isso está muito associado à mudança eco-
nômica do país. “Nos últimos dez anos, houve um estímulo, em especial 

do governo, para incentivar o con-
sumo, e isso veio associado ao cré-
dito fácil. Mas não houve um su-
porte de informação e orientação 
sufi cientes para estimular um pen-
samento mais equilibrado sobre as 
consequências dos gastos excessi-
vos.” As mesmas difi culdades em li-
dar com o dinheiro são identifi ca-
das de Norte a Sul do Brasil. 

Para a advogada, a passos lentos 
isso está mudando. “As pessoas 
estão aprendendo a reclamar, nem 
sempre com razão, mas é um mo-
vimento positivo.” O interesse dos 
consumidores pela economia fez 
com que surgisse uma atividade 
extra. Ela lançou o blog http://dia-
riodeconsumoporfernanda.blogs-
pot.com.br, em que aproveita o 
espaço para dar dicas e orienta-
ções fi nanceiras.  
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No cinema, dramas políticos, ação e as 
continuações...
Após um ano de recuperação e bi-
lheterias consistentes, Hollywood 
promete um 2013 com muitos su-
per-heróis, sendo a maior parte 
continuações de sucessos de pú-
blico. Os dramas, em especial os 
com teor político, e as aventuras 
também deverão ter o seu espaço 
garantido ao longo do ano. Tanto 
que a maratona cinematográfi ca no 
Brasil começará com Django livre, 
que traz no elenco os astros Leo-
nardo DiCaprio e Jamie Foxx. Pelas 
mãos do consagrado diretor Quen-
tin Tarantino, o fi lme aborda a es-
cravidão norte-americana antes da 
Guerra Civil. 

Na sequência, em fevereiro, ou-
tro drama histórico chegará aos ci-
nemas com Lincoln, que tem como 
diretor o premiado Steve Spiel-
berg e como ator principal Daniel 

ESPAÇO CULT 

Especial 2013

Day-Lewis. Contando os últimos dias do ex-presidente dos Estados Unidos, 
a produção já lidera as indicações em premiações, como as sete do Globo de 
Ouro e se cacifa para ser o grande vencedor do Oscar. O roteiro é baseado 
no livro que reconta as estratégias do presidente e as alianças políticas for-
madas no seu governo. 

Novamente, apostas nos super-heróis
Pelo que os estúdios já anunciaram, o que se pode esperar é que muitos su-
per-heróis irão voltar. Assim como o sucesso absoluto de Os Vingadores e 
Batman – O cavaleiro das trevas ressurge em 2012, a indústria cinematográ-
fi ca aposta nas ações para lotar os cinemas. Nesta linha, o ator Robert Dow-
ney Jr. volta a dar vida ao bilionário Tony Stark no terceiro fi lme da franquia 
Homem de Ferro. Já a série de fi cção científi ca Star Trek terá um segundo ca-
pítulo, Star Trek – Além da Escuridão, também sob o comando de J. J. Abrams. 
O lançamento está previsto para maio. 

Em junho, outro super-herói ganha uma releitura. Superman of Steel (Super-
man – Homem de Aço) promete empolgar mais do que a última adaptação, 
de 2006, que fi cou bem aquém do esperado. Desta vez, o jornalista Clark 
Kent será vivido pelo ator Henry Cavill, da série The Tudors. A produção 
está nas mãos do diretor Christopher Nolan, o mesmo que remodelou a úl-
tima trilogia de Batman e de A Origem.
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No mês seguinte, o imortal Wolverine, do grupo X-Men, retorna ao cinema com o 
segundo fi lme solo. O primeiro lançado em 2009 provocou muitas críticas negati-
vas, uma vez que o personagem é considerado o principal entre os mutantes. Sob 
a direção do brasileiro José Padilha, o mesmo de Cidade de Deus, Robocop também 
voltará às telonas. Para outubro, será a vez de Thor, da saga dos Vingadores, ter o 
seu segundo longa chamado The dark world (O mundo da escuridão). 

Entre as continuações previstas para 2013, estão a comédia Se beber não 
case 3, Red 2 e Duro de matar: Um bom dia para morrer, ambos com Bruce 
Willians; e Jogos vorazes 2. Na lista dos lançamentos mais aguardados, está 
Guerra Mundial Z, que traz a trajetória de um grupo, liderado por Brad Pitt, 
para sobreviver após a invasão dos zumbis. Os atores Tom Hanks e Halle 
Berry estrelam A viagem, uma fi cção científi ca sobre o destino do planeta. 

Agora, quando o assunto é cinema nacional, após um 2012 com poucos lan-
çamentos de impacto, a aposta é Faroeste caboclo, baseado na canção de Re-
nato Russo, da banda Legião Urbana. A música tem mais de nove minutos e 
conta a história desde a infância de João de Santo Cristo. É uma dura crítica 
política e social ao país. Além disso, duas produções nacionais já premiadas 
chegam às telonas: O som ao redor, sobre a classe média de Recife, e Colegas, 
sobre jovens com síndrome de Down. 

Os shows de 2013 
O Brasil, assim como em 2012 , em que recebeu as turnês da diva do pop Ma-
donna e de Lady Gaga, está na rota de shows e espetáculos internacionais. Tanto 
que quem gosta de boa música e grandes festivais deve reservar lugar na agenda. 

E se o assunto é pop, no fi nal de fevereiro e início de março, desembarcará 
o inglês Elton John. Diferentemente de 2011, quando participou do Rock in 
Rio, ele fará apresentações solo em São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Belo 

Os principais 
lançamentos

• Django livre (janeiro)

• Lincoln (janeiro/fevereiro)

•  Duro de matar: Um bom dia 

para morrer (fevereiro) 

• Homem de Ferro 3 (abril)

• Faroeste caboclo (maio)

• Se beber não case 3 (maio)

• Star Trek 2 (junho)

• Superman of steel (junho)

• Guerra Mundial Z (junho)

• Wolverine 2 (julho)

• Robocop (agosto)

• Thor 2 (outubro) 

• Jogos vorazes 2 (novembro)
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Horizonte. Outro show que pro-
mete ser histórico é o da banda Yes, 
que se apresentará em maio para a 
alegria dos fãs do rock progressivo. 
A princípio, o grupo, que não terá 
a presença do vocalista original Jon 
Anderson, em turnê solo, tocará em 
São Paulo e Rio de Janeiro.

Assim como em 2011, o Rock in Rio 
promete grandes emoções. Uma 
das presenças mais do que confi r-
madas é a banda de metal Iron Mai-
den. Nesse mesmo gênero, o Me-
tallica voltará ao festival, na sua 
sexta passagem pelo país, para tocar 
os clássicos do rock pesado. Os es-
petáculos serão realizados entre os 
dias 13 e 15 e 19 e 22 de setembro. 
Neste ano, o festival completará 
28 anos e é considerado o maior 
evento de música e entretenimento 
do mundo. Essa será a 13ª edição, e 
a expectativa é de que cerca de 600 
mil pessoas estejam presentes du-
rante o evento.

Depois de uma passagem mais do 
que especial em 2010, com apre-
sentações no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Porto Alegre e Curitiba, os 
integrantes do Pearl Jam retornam 
ao país, mas desta vez para tocar no 
festival Lollapalooza, que ocor-
rerá em março em São Paulo.

A partir do fi nal de março, co-
meça a turnê do espetáculo Corteo 

do grupo internacional Cirque du Soleil, que se apresentará até março de 
2014 em São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Sul. Corteo, que signifi ca cortejo, é uma representação da 
morte e enterro de um palhaço, intercalando momento de felicidade e de 
saudade dos amigos. 

Para ler...
As férias e o verão são convidativos para aquele momento de descanso na 
companhia de um bom livro. E o que não faltam são opções. Na linha das dis-
cobiografi as está o lançamento de João Nogueira, do escritor Luiz Fernando 
Vianna. Publicado pela Casa da Palavra, ao longo de 256 páginas o autor apre-
senta a trajetória de João Nogueira trazendo informações de bastidores e as 
repercussões dos 22 álbuns lançados pelo cantor e compositor, que faleceu 
em 2000.

Destaque literário em 2012, A visita cruel do tempo, da escritora Jennifer Egan 
(Editora Intrínseca/2012/336 páginas), é um romance que leva à refl exão da 
vida. Nele, estão reunidos diversos pontos de vista sobre histórias que se in-
tercalam em torno de Bennie Salazar, um executivo da indústria fonográfi ca. 
O livro venceu o Prêmio Pulitzer, considerado um dos mais importantes da 
literatura mundial.    

Para quem gosta de romance e história, não deve perder a oportunidade de 
ler O Império é você (Editora Planeta do Brasil/ 2012/ 496 páginas). Apesar de 
tratar sobre o Brasil, o livro é escrito pelo espanhol Javier Moro. O romance 
mostra a história de Dom Pedro I e como ele se tornou imperador do Brasil 
aos 23 anos e a infl uência do seu perfi l contraditório.

Unindo bom humor e cultura, Luiz Felipe Pondé apresenta O guia politica-
mente incorreto da Filosofi a (Editora Leya Brasil/224 páginas). Nessa obra, é 
abordado o pensamento de grandes fi lósofos, como Friedrich Nietzsche e 
Charles Darwin, e escritores, como o brasileiro Nelson Rodrigues. Dividido 
por temas, o livro se baseia em conceitos defendidos por grandes fi lósofos 
do mundo inteiro para tratar de assuntos como capitalismo, religião, mulhe-
res, instintos humanos, preconceito, felicidade e covardia.  
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FATO EM FOTO

Brasil, o país do futebol 

Porto Alegre tem a Arena mais 
moderna da América Latina 

Mineirão está pronto para os jogos da Copa

Castelão foi o primeiro estádio 
a ser inaugurado 

Em pouco menos de um mês, o Brasil acompanhou a inauguração ou reabertura de três estádios de futebol. Dois deles serão 
palco de jogos da Copa das Confederações neste ano e da Copa do Mundo de 2014. Os eventos marcaram um novo patamar 
do país em relação à qualifi cação das estruturas esportivas.

No dia 8 de dezembro, o país acompanhou a inauguração da 
Arena Porto-Alegrense. Ela é a primeira do Brasil no modelo 
privado. Construída pela OAS Empreendimentos, ela passou 
a ser o estádio do Grêmio. O evento foi marcado por show 
de luzes e fogos de artifício. Para marcar a inauguração, foi 
realizado um amistoso comemorativo entre o Grêmio e o 
Hamburgo (Alemanha), mesmo time contra o qual os trico-
lores se tornaram campeões mundiais, em 1983. A partida 
terminou com vitória dos donos da casa por 2x1.

A mesma Arena sediou outro grande evento em dezembro, 
ao receber o Jogo contra a Pobreza, que, pela primeira vez, foi 
realizado no Brasil. A partida teve a presença de ídolos do fute-
bol nacional, como Ronaldo Nazário, Bebeto, Zico, Neymar, 
e internacional, como Zidane. A vitória foi do time de Ronaldo, 
que venceu por 3 x 2. Em ambos os eventos, a necessidade de 
obras de mobilidade no entorno foi cobrada.

No fi nal de dezembro, com a presença de diversas auto-
ridades, entre elas a presidente Dilma Rousseff e o gover-
nador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, foi inaugurado o 
novo Mineirão em Belo Horizonte. O estádio Governador 
Magalhães Pinto passou por reformas para se adequar ao 
padrão da FIFA (Federação Internacional de Futebol Asso-
ciation), já que sediará jogos da Copa das Confederações e 
do Mundo. O evento teve a presença ainda de antigos cra-
ques do futebol mineiro, como Dadá Maravilha, Dirceu Lo-
pes e Paulo Isidoro. As obras duraram dois anos, e foram 
aplicados quase R$ 700 milhões no novo estádio.

A Arena Castelão, em Fortaleza, no Recife, é o primeiro está-
dio para a Copa do Mundo pronto no Brasil. Foram investidos 
R$ 518 milhões na reforma, que ampliou a capacidade do es-
tádio para 67 mil torcedores. O local será palco de um jogo da 
Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Neste 
ano, receberá três jogos da Copa das Confederações. 
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Show marcou abertura da Arena

Zinedine Zidane, Pierluigi Collina e Ronaldo Nazário 
na 10ª edição do Jogo Contra a Pobreza 

Dilma Rousseff e o governador Antonio Anastasia 
na cerimônia de entrega das obras do Mineirão 
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PAPOS DE HISTÓRIA

  

Nasceu um novo 
empresário, que 

perseguia aumento 
de produtividade

O ano de 1815 é considerado 
por muitos historiadores como 
o umbral lógico do século 19 
para a Europa. A Revolução 
Francesa e as Guerras Napoleô-
nicas haviam agitado as rígidas 
instituições do Antigo Regime. 
Agora, com a queda de Napo-
leão Bonaparte, as nações vito-
riosas estavam ansiosas por re-
parar as estruturas ressentidas 
das monarquias não constitu-
cionais e antiliberais. Depois de 
25 anos de revoluções e guer-
ras ininterruptas, estadistas re-
acionários reuniram-se, entre 2 
de maio de 1814 e 9 de junho 
de 1815, em Viena, capital do 
antigo Império Austríaco, obje-
tivando restabelecer a paz. Os 
debates foram protagonizados 
pela Áustria, Prússia, Rússia e 
Reino Unido, mas com partici-
pação da derrotada França e de 
nações menores, como Portu-
gal, Espanha e Suécia. 

Os termos foram desenhados 
no Tratado de Paris, fi rmado 
em 30 de maio, pelo qual se 
impunha o pagamento de in-
denizações pela turbulenta 
França. Mesmo diante do re-
gresso fugaz do Imperador 
Napoleão, em março de 1815, 
para o chamado Governo dos 
100 Dias, prosseguiram as dis-
cussões. As conclusões do 
Congresso de Viena foram fi -
xadas nove dias antes da der-
rota fi nal de Napoleão na cé-
lebre batalha de Waterloo, 
em 18 de junho, em territó-
rio belga. 

da Paz, graças ao espírito em-
preendedor de Klemens von 
Metternich, ministro das Re-
lações Exteriores. O Império 
do Danúbio, reino dos Habs-
burgo, havia se convertido num 
anacronismo na era dos esta-
dos nacionais, com uma so-
ciedade feudal e aristocrática, 
formada e (ou por?) segmen-
tos múltiplos (minorias alemãs, 
húngaras, polacas, checas, cro-
atas, italianas...), mas tinha tra-
dição e orgulho dinástico. O 
colapso da França fez da Áus-
tria o centro das forças conser-
vadoras. Os Habsburgo perde-
ram alguns territórios, como a 
Bélgica, mas conservavam Ve-
neza e Lombardia. O Sacro Im-
pério Romano-Germânico, fi c-
ção arcaica encabeçada pelo 
Imperador austríaco e desba-
ratada em 1806, não renasceu, 
mas reencarnou na nova Con-
federação Alemã, uma liga de 
38 estados que se reuniam em 
Frankfurt numa assembleia cha-
mada Dieta, que representava 
os soberanos, mas não o povo. 
Grande parte do Reino da Prús-
sia e do Império Austríaco não 
foi incluída, contudo, na Confe-
deração, enquanto reinos como 
Holstein, Luxemburgo e Hanô-
ver eram representados por so-
beranos estrangeiros. 

A Prússia também recuperou o 
antigo prestígio: ganhou parte 
da Saxônia, a Pomerânea Sueca 
e confi rmou possessões dos 
Hohenzollern, seus soberanos, 
mas convalesceu uma década 
até se recuperar do esforço de 

A Era da Restauração 
Gunter Axt*

Nortearam os trabalhos os princí-
pios da legitimidade, da restauração 
e do equilíbrio, pelos quais se pro-
curou reinstalar no trono os monar-
cas afastados por Napoleão. Con-
sideraram-se legítimas as fronteiras 
vigentes antes de 1806, mas admi-
tiu-se certo redesenho com base 
numa noção fabricada de equilíbrio 
entre as nações. Decidiu-se ali que 
os valores contrarrevolucionários e 
a imobilidade dinástica seriam mais 
estáveis. O propósito não era revi-
ver o cortejo de injustiças do Antigo 
Regime, mas alcançar a segurança. 

Além da afi rmação política da Áus-
tria, Rússia, Prússia e Inglaterra so-
bre uma França eclipsada, o perí-
odo ali inaugurado seria marcado 
pelo avanço maciço do processo de 
mecanização da indústria e pela in-
contestável supremacia naval da In-
glaterra, cuja frota não será amea-
çada em qualquer parte do globo 
terrestre. 

A Áustria, depois de quatro vezes 
derrotada pelas aplastantes campa-
nhas napoleônicas, mostrou um sur-
preendente poder de recuperação. 
Viena foi eleita a sede do Congresso 
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guerra contra a França. A Rússia 
foi representada em Viena pelo 
próprio Czar Alexandre I, para-
doxal autocrata com veleidades li-
berais, sucedido pelo irmão Nico-
las I em 1825, o qual sufocou de 
vez os brilhos liberais na região. 
A Rússia ganhou a maior parte da 
Polônia (partilhada pela quarta 
vez entre as potências) e man-
teve a Finlândia, conquistada em 
1809, e a Bessarábia (1812): saiu 
das guerras revolucionárias com 
conquistas mais extensas do que 
qualquer outro Estado. 

A Dinamarca perdeu a Noruega 
(um milhão de habitantes) para a 
Suécia, porque esta abandonou a 
causa francesa em 1812. A Saxô-
nia, elevada à dignidade de reino 
por Napoleão, perdeu como pu-
nição 2/5 do território para a 
Prússia. O Reino Unido dos Pa-
íses Baixos foi criado como es-
tado-tampão ao norte da França, 
com 3 milhões de belgas e 1 mi-
lhão de holandeses, súditos de 
Guilherme I de Orange. A inde-
pendência da Suíça foi garantida. 

A casa de Savóia foi restaurada no 
Piemonte-Sardenha. Em Nápoles, 
um pretendente Bourbon foi co-
roado rei das Duas Sicílias. Os es-
tados papais voltaram a estar su-
jeitos a Roma. Portugal e Espanha 
retomaram sua autonomia. 

Luís XVIII se apresentou como 
herdeiro do trono francês, e seu 
embaixador Talleyrand conven-
ceu as 4 potências que se deveria 
devolver uma França intacta aos 
Bourbon. Três anos mais tarde, 
os exércitos de ocupação se re-
tiraram, mas permaneceu um 
povo com sentimento de derrota 
governado por uma monarquia 
impopular. 

A ideia de um governo europeu 
viabilizado mediante conferências 
ruiu em seguida, quando a Rús-
sia, a Áustria e a Prússia defen-
deram uma intervenção na Espa-
nha, repelida pela Inglaterra. Em 
1822, a Inglaterra se afastava da 
política europeia, e o governo in-
glês, odiado internamente pelos 
liberais, se tornou a esperança 

dos liberais no exterior. O do-
mínio naval inglês ajudou a ga-
rantir independência de estados 
latino-americanos, vez que pre-
tensões de Fernando VII da Es-
panha estavam sendo reconhe-
cidas pela Rússia – senhora dos 
mares e dona de uma potente in-
dústria, a Inglaterra tinha a lucrar 
com essas novas nações por meio 
do comércio. Já o princípio de 
imobilismo entrou em xeque em 
1829, com a guerra de indepen-
dência dos gregos contra o Impé-
rio Turco. O chanceler austríaco 
Metternich chegou a se opor às 
pretensões dos gregos, mas a In-
glaterra, a Rússia e a França aca-
baram ajudando-os. Mas, em li-
nhas gerais, a fórmula alcançada 
pelo Congresso de Viena durou 
100 anos e, por 40 anos, as gran-
des potências evitaram recor-
rer às armas – foi o maior perí-
odo isento de guerras da Europa 
desde a paz romana.   

*Historiador
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Giorgio Morandi, mestre dos tons 
sombrios
Eduardo Vieira da Cunha*

Fábio Coutinho, superintendente cultural da Fundação Iberê Camargo, tra-
balhou cerca de cinco anos para conseguir trazer para o Brasil as pinturas 
de Giorgio Morandi (1890-1964). O destaque principal da exposição Gior-
gio Morandi no Brasil são três telas que o pintor selecionara para a Bienal de 
São Paulo de 1957, e que nunca puderam vir para o pavilhão do Ibirapuera. A 
mostra reúne em Porto Alegre, até 10 de março deste ano, 40 pinturas e 15 
gravuras do artista italiano com obras que vão de 1910 a 1960.

“O projeto inicial era o de reproduzir a sala especial dedicada a Morandi em 
1957, mas ele acabou se expandindo e envolvendo cinco instituições italianas 
que têm obras suas no acervo”, conta Fábio Coutinho. Apesar de ter sido o 
grande homenageado da Bienal de 1957, organizada por Rodolfo Pallucchini, 
Morandi acabou não vindo ao país naquela ocasião. De temperamento um 
tanto quanto reservado, Morandi não gostava de homenagens. 

Filho de uma família de classe média, ele conseguiu estudar, entre 1907 e 
1913, na Academia das Belas Artes em Bolonha. Entre 1913 e 1929, foi pro-
fessor em algumas escolas primárias, ensinando desenho geométrico. Du-
rante esta experiência didática, Giorgio Morandi conheceu Giorgio de Chi-
rico e Carlo Carrà, fundadores da chamada Pintura Metafísica. Em 1914, ele 
apresentou em Roma duas obras de sua autoria na Primeira Exposição Futu-
rista Livre. Já em 1915, em plena Guerra Mundial, Morandi foi incorporado 

ARTE

ao exército italiano. Mas adoeceu 
gravemente, e passou boa parte da 
guerra em um hospital militar. Em 
1918, conheceu Mario Broglio, edi-
tor de uma importante revista de 
arte, a Valori Plastici. Broglio o aju-
dou em contatos para a realização 
de diversas exposições na Alema-
nha durante a década de 1920. Em 
1930, foi chamado para ocupar a cá-
tedra de Gravura da Academia de 
Belas Artes de Bolonha, onde traba-
lhou como professor até 1956.  

Os sutis tons sombrios de cor e as 
composições equilibradas combi-
nam-se para produzir uma obra de 
beleza simples e contemplativa. Mo-
randi tinha como modelos jarras, ti-
gelas, garrafas e frascos buscando a 
simplifi cação das formas.  Mesmo as 
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suas poucas paisagens são vazias, e 
refl etem uma personalidade intro-
vertida e desprendida. Seu estilo é, 
acima de tudo, sóbrio, mas é profun-
damente sedutor. “Nada é mais abs-
trato do que o mundo visual”, afi r-
mou Morandi. Seu universo revela 
uma busca pela essência das coisas, 
pela pesquisa da luz e da sombra.

A exposição acaba apresentando um 
aspecto didático aos apreciadores da 
obra de Iberê Camargo, ao trazer 
ao público que frequenta a Funda-
ção que leva seu nome outra grande 
infl uência do pintor gaúcho. Iberê 
aprendeu de Morandi a simplicidade 
na natureza morta, os campos de cor 
baixos e as passagens sutis. Anterior-
mente, a Fundação já havia trazido a 
Porto Alegre outro grande pintor ita-
liano: Giorgio de Chirico, amigo de 
Morandi, e outro grande mestre de 
Iberê, com quem estudou na Europa 
durante o período de viagem nos 
anos de formação.    

* Artista plástico e professor do Ins-
tituto de Artes da UFRGS
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GASTRONOMIA

As delícias do 
verão no Água 
na Boca
Uma grande variedade de quitutes e bebidas 
perfeitas para o verão marca o cardápio dos 
restaurantes Água Doce, uma rede formada 
por mais de 100 estabelecimentos presentes 
em dez estados e no Distrito Federal. Neles, os 
clientes irão encontrar quase todos os tipos de 
itens da culinária nacional, que podem ser apre-
ciados em uma refeição ou apenas em um lan-
che rápido ou happy hour. Entre as delícias, está 
o fi lé Água Doce, mesmo nome do restaurante. 
Ele é feito por fi lé mignon, de frango ou de tilá-
pia empanados, cobertos por molho de toma-
tes e gratinados com queijo. Há ainda as sala-
das Água Doce e Refrescante, ideal para os dias 
de calor. 

A Tilápia Crocante e o Filé Carioca, este úl-
timo feito de mignon com leve molho de ca-
chaça, também estão entre as preferências 
dos clientes. Fazem parte do cardápio ainda a 
Carne de Sol Caipira, em que o preparo leva 
molho de requeijão, e o Supremo Água Doce, 
em que o fi lé de frango à milanesa é servido 
com molho branco.

Mas o destaque mesmo do restaurante é a Fa-
mília Escondidinho. Os estabelecimentos ofe-
recem uma ampla variedade da combinação de 
prática e saborosa do purê de mandioca. O tra-
dicional Escondidinho é preparado com carne 
coberta por um cremoso purê, requeijão e gra-
tinado com muçarela. Há o Arrumadinho, que 
segue o mesmo preparo, porém, tendo como 
base o frango. Já o Amontoadinho tem como in-
grediente diferencial o camarão, e o Portugue-
sinho, o bacalhau. Eles servem perfeitamente 
como aperitivos.

Agora, quem quiser beliscar não pode deixar 
de provar o Bolinho de Carne de Sol: Camarão 
Crocante; Filé Aperitivo ou Linguiça na Chapa 
com Polenta; Ninho – feito de fi lé de frango 
com batatas fritas; Isca de Tilápia; Bolinho de 
Bacalhau; Casquinha de Siri; Caldos Verdes, de 
Mandioquinha, Camarão, Palmito, Carne de Sol 
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A rede Água Doce – Sabores do Brasil está ligada ao Museu da Cachaça, no Brasil. 

Isso porque os dois locais são de propriedade de Delfi no Golfeto, considerado o 

Embaixador da Cachaça no país. O Museu está localizado no município de Tupã, 

no interior de São Paulo. Nele, é possível compreender um pouco melhor o pro-

cesso de produção da cachaça e também ver de perto raridades, como máquinas 

e a coleção de cachaças, que reúne mais de duas mil garrafas. 

Museu da Cachaça 

INGREDIENTES

•  3 colheres de sopa de farinha de 

trigo

• 250 g de bacalhau desfi ado

• 500 ml de leite

• 200 g de queijo parmesão ralado 

• 3 ovos

• 2 colheres de sopa de manteiga

• 2 colheres de sopa de cebola ralada

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, frite a cebola na 

manteiga. Acrescente a farinha de 

trigo e deixe formar uma massa. 

Separe as claras das gemas. Colo-

que o leite já com as gemas diluídas 

e o queijo parmesão ralado. Acres-

cente o bacalhau e deixe engrossar. 

Bata as claras em neve e reserve. 

Coloque o creme de bacalhau em 

um refratário e cubra com as claras 

em neve. Leve ao forno por apro-

ximadamente 20 minutos. Depois, 

é só servir.

Sufl ê de Bacalhau 

com Mandioca e de Feijão à Mineira; Moela à Mineira e as tradicionais po-
lenta e batatas fritas e mandioca com bacon.

Se o desejo for frutos do mar, a dica é a Tilápia ao Molho de Camarão. Ela é 
feita com um suculento fi lé desse peixe, coberto por um delicioso molho de 
camarão, que vem acompanhada de legumes e arroz. Já o Filé Carioca é per-
feito para quem aprecia sabores mais marcantes. É uma combinação de fi lé 
mignon, servido com um leve molho de cachaça, servido com arroz e fritas.

Bebidas, um destaque à parte
Se as refeições buscam atender a todos os gostos, não seria diferente quando 
o assunto é bebida. O destaque da casa são as cachaças, em que são ofereci-
das especialidades produzidas em diversos cantos do país. Há ainda mais de 
noventa tipos de coquetéis. As batidas também são ideais para acompanhar 
pratos leves e aperitivos. 

Uma das exclusividades da rede é a Caipicerva. Com um preparo único, a 
bebida equilibra a vodca Smirnoff, cerveja, açúcar, limão e sal. O resultado é 
uma mistura única das duas bebidas mais consumidas no país, a cerveja e a 
caipirinha. Já o coquetel Alexander traz uma textura cremosa e inconfundí-
vel. O drinque é feito com creme de leite, licor de cacau e um leve toque de 
conhaque. Se a ideia for só enfrentar as altas temperaturas, a dica é uma das 
novidades do cardápio: a Limonada refrescante preparada com limão, leite 
condensado e hortelã. Mas entre os lançamentos, está o Apaixonante, mon-
tado com vodca Smirnoff, chocolate, bombom Sonho de Valsa, sorvete de 
morango e chantilly.

As unidades do Água Doce podem ser localizadas no site www.aguadoce.
com.br. A rede está presente em diversas cidades do estado de São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Roraima e Distrito Federal.    

com Mandioca e de Feijão à Mineira; Moela à Mineira e as tradicionais po-
lenta e batatas fritas e mandioca com bacon.
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Não é à toa que o Carnaval é a maior 
festa popular brasileira. De Norte a 
Sul, de diversas maneiras e estilos, 
os brasileiros comemoram a data, 
que neste ano será celebrada ofi cial-
mente no dia 12 de fevereiro (terça-
-feira), mas a agitação terá início no 
dia 8 (sexta-feira). Serão desfi les de 
escolas de samba, blocos de rua, 
trios elétricos e bailes para atender 
a todos os gostos. Pensando nisso, 
a VOTO selecionou alguns dos prin-
cipais roteiros para que você possa 
aproveitar ainda mais a festa.

Rio de Janeiro, a 
grandiosidade da Sapucaí
Na capital carioca é realizado o 
maior e mais luxuoso desfi le organi-
zado de escolas de samba do país e 
do mundo. Ao longo de quatro dias, 
entre 9 e 12 de fevereiro, 12 agre-
miações do Grupo Especial e 19 do 
Grupo de Acesso vão mostrar no 
sambódromo da Marquês da Sapu-
caí a grandiosidade, a audácia, o luxo, 
a beleza e muito samba aos milhares 
de espectadores que lotam as arqui-
bancadas e os camarotes. Na passa-
rela, o público poderá assistir às bel-
dades que se preparam o ano inteiro 
para desfi lar como destaques ou no 
comando das baterias, que, sem-
pre inovadoras, são um espetáculo à 
parte. Campeã em 2012, a Unidos da 
Tijuca assegurou o título ao homena-
gear o centenário de Luiz Gonzaga e 
se diferenciou quando a sua bateria 
misturou os ritmos samba e forró e 
encantou público e jurados.

Quem pretende assegurar um lugar 
na Sapucaí precisa fi car atento aos in-
gressos ainda disponíveis. Além da 

Carnaval de Norte a Sul. Qual você 
escolhe? 

DESTINO
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• Hidrate-se.

• Alimente-se bem.

• Opte por roupas confortáveis.

• Não esqueça do protetor solar.

•  Planeje os horários de folia e 

de descanso.

•  Nas festas de rua, evite joias 

ou itens de valor.

•  Não esqueça os documentos 

de identifi cação.

Dicas para as festas 
de Carnaval

pista, as atenções são grandes para os camarotes que atraem personalidades 
nacionais e internacionais. A expectativa deste ano é a de superar a movimen-
tação fi nanceira de 2012, que foi de R$ 2,7 bilhões.

Blocos de rua tomam conta de Recife e Olinda
Em duas cidades de Pernambuco, a capital, Recife, e Olinda, o carnaval provoca 
uma transformação cultural. As ruas e ladeiras são tomadas por foliões vindos 
de todas as partes do país e do mundo. Ao invés de samba, o som que predo-
mina é o do frevo e do maracatu. Na capital, são 12,2 quilômetros de folia. A 
festa é aberta com o famoso bloco do “Galo da Madrugada”, que é conhecido 
como o maior grupo carnavalesco do mundo e reúne em média um milhão de 
pessoas. A temática neste ano serão homenagens ao percursionista Naná Vas-
concellos e ao fotógrafo pernambucano Alcir Lacerda. Em Olinda, a festa tem a 
companhia dos bonecos gigantes. Merece atenção a passagem de um dos blo-
cos mais irreverentes do carnaval brasileiro, o das “Virgens do Bairro Novo”, 
formado por rapazes vestidos de mulher. 

Todo mundo atrás do trio elétrico em Salvador
Já em Salvador, Bahia, a marca predominante é a do trio elétrico. Puxados por 
bandas e cantores do agitado axé, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Claudia 
Leitte, Chiclete com Banana, entre outros, os trios levam uma verdadeira legião 
de foliões que os seguem dançando e cantando. São 25 quilômetros de avenidas, 
ruas e praças que são invadidas pelos caminhões de som. A festa na capital baiana 
começa ofi cialmente um pouco mais cedo, no dia 7 de fevereiro (quinta-feira).

Segundo a organização, mais de dois milhões de pessoas são esperadas para 
brincar no carnaval, que conta com o envolvimento de 230 entidades. Uma 

dica importante é que, para partici-
par dos blocos, é necessária a com-
pra do passe. Os integrantes de cada 
grupo são reconhecidos pelos “aba-
dás”, que são camisas customizadas 
com os nomes e símbolos dos blo-
cos. O mesmo vale para os camaro-
tes. Nesse caso, a festa tem preço 
salgado. Um dos principais, o “Ca-
marote Salvador”, tem valores por 
noite de até R$ 900 para mulheres 
e R$ 1 mil para homens. O kit com-
pleto ultrapassa R$ 4 mil para elas e 
R$ 5,7 mil para eles. 

Laguna é destaque no Sul 
do país
No Sul de Santa Catarina, o carnaval 
de Laguna se consolida cada vez mais 
como referência de diversão e bom 
agito. As comemorações começa-
ram na década de 1920 com blocos 
de rua e, atualmente, atraem milha-
res de turistas. Durante seis dias, eles 
fazem parte de uma das principais 
festas do país. O maior público fi ca 
concentrado na Orla do Mar Grosso, 
onde são montados palco e os cama-
rotes. Além disso, quem quiser pode 
festejar junto aos trios elétricos, nos 
bailes e em blocos de rua.  
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Minha maior esperança é... Seguir tendo esperança. Sempre.

Saio do sério com pessoas que... Se acham melhores do que as 

outras. Não suporto a arrogância e a pretensão. Viemos e iremos 

todos pro mesmo lugar. 

Fico feliz quando... Cozinho.

Voto sempre contra... A crítica pela crítica. Se sabe dizer que não 

serve, ajuda a construir, vai?!

Voto de que me arrependi... Aquele voto que não dei.

Minha manchete seria... Educação no Brasil é uma das melho-

res do mundo.

A maior frustração nesta década é... Uma soma de pequenas 

frustrações normais de quem arrisca, vive, tenta, acerta e erra, to-

dos os dias.

Minha vitória mais gostosa foi... O primeiro lugar da minha afi -

lhada no colégio, num trabalho que fi zemos juntas, nos divertindo, 

sobre a pirâmide alimentar. 

Se eu fosse presidente, faria... Da educação a minha grande 

bandeira. 

A minha melhor virtude é... A capacidade de energizar as 

pessoas. 

Se pudesse recomeçar a vida... Tocaria um instrumento musical 

desde pequena.

Colocaria a mão no fogo por... Minha família.

Um líder que me inspira... Nizan Guanaes. 

Meu projeto para o futuro... Filhos, gatos, cachorros, netos e 

uma vinícola.
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