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OPINIÃO

2018, uma grande 
oportunidade
para avanços

Ainda enfrentando a 

maior crise nacional 

que impactou fortemente 

a economia brasileira e 

o mercado imobiliário 

nos últimos anos, é 

chegada a oportunidade 

da retomada

E 2018 tem tudo para ser 
nossa verdadeira chan-
ce de pavimentação 

deste caminho para a prospe-
ridade. Todos os bons recentes 
indicadores econômicos já 
demonstram os importantes 
avanços e as empresas do 
setor estão lutando para se 
recuperar. Porém ainda pai-
ram muitas incertezas e essa 
realidade só irá se confi rmar, 
no entanto, se forem aprovadas 
e postas em prática o restante 
das reformas que o país tanto 
precisa, sendo a da Previdência 
a principal delas.

No que diz respeito à ma-
croeconomia, vemos núme-
ros animadores. Segundo os 
analistas a infl ação caminha 
sob controle, num patamar 
próximo a 4%, no qual deve 
continuar. Isso possibilita que 
a taxa de juros mantenha sua 
tendência de baixa. As pro-
jeções para o fi m deste ano 
são positivas e devemos ter 
reduções maiores para algo em 
torno de 6,25%. Outros fatores 
muito relevantes neste cenário 
são a queda no endividamento 
das famílias, a estabilização 
do índice de desemprego e as 
importantes reformas traba-
lhista, teto dos gastos e a nova 
TLP entre outras.

Os componentes fazem o 
mercado acreditar em um 
crescimento ao redor de 3% 
para o PIB para 2018. Depois 
de sucessivos anos de estagna-
ção e recessão, este é um dado 
muito relevante, que se traduz 
diretamente no crescimento 
do número de unidades resi-
denciais lançadas e vendidas 
em todo o país, sobretudo nas 
grandes cidades. 

De acordo com um estudo 
encomendado pelo Secovi-SP 
e produzido pela FGV, existe 
uma demanda potencial de 1,3 
milhões de unidades anuais até 
2025. O Brasil possui hoje 12,2 
milhões de famílias que pagam 
aluguel e eventualmente têm 
planos para adquirir um imóvel 
próprio. Já o défi cit habita-
cional gira em torno de seis 
milhões de residências e, todos 
os anos, mais de um milhão de 
casamentos e 340 mil divórcios 
despertam o interesse em mais 

casas e apartamentos.
Mas para que o mercado 

aproveite todo este potencial, 
é imprescindível que haja 
instrumentos e recursos para 
fi nanciamentos e crédito imo-
biliário a juros baixos. Esta 
situação passa essencialmente 
pela necessidade de se regula-
rizar a LIG (Letra Imobiliária 
Garantida) e viabilizar a equa-
lização de capital da Caixa, 
hoje cogitada por meio de um 
reforço oriundo do FGTS. É 
uma questão estrutural que 
deve ser resolvida sem perder 
de vista a relevância da Caixa 
nesta atividade de crédito imo-
biliário, responsável direta pela 
produção de moradias, geração 
de empregos e de renda.

Mas cabe aqui um impor-
tante alerta para 2018: a atual 
prosperidade da economia 
global não deve camufl ar a 
importância da continuidade 
dos ajustes fi scais domésticos 
emergenciais. O período elei-
toral de 2018 deve ser visto 
por aqueles que vão postular 
a alguma cadeira, que a socie-
dade brasileira da fortes sinais 
de amadurecimento político e 
de que a esmagadora maioria 
dos eleitores saberá separar os 
populistas dos responsáveis e 
comprometidos com o futuro 
da nação.

O rebaixamento da nota de 
crédito do Brasil no começo 
deste ano, deixando a eco-
nomia nacional em apenas 
um estágio acima do grau 
especulativo, foi uma séria 
advertência para o Legislativo, 
mostrando que a Reforma da 
Previdência não é só necessá-
ria, como é urgente. Mais do 
que tudo, é preciso que a classe 
política tenha consciência da 
importância de manter um 
ambiente fi scal saudável com 
gestão responsável dos gastos 
públicos, atraindo assim novos 
investimentos para o país.

Países como Grécia e Espa-
nha demoraram muito para 
tomar ações de corte de gastos 
e de excessivos privilégios, e 
pagaram muito caro por isto. 
Será que exemplos como estes 
não são sufi cientes para nos 
fazer agir de forma diferente?

A continuidade dos bons 
ventos dependem muito destas 
reformas propostas e neste 
contexto, a retomada do setor 
imobiliário e de construção, 
terá fundamental papel no 
caminho da recuperação eco-
nômica do país e da qualidade 
de vida da população.

 
(*) - É presidente da FIABCI-BRASIL.

Rodrigo Luna (*)
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Ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi.

O ex-primeiro-ministro italia-
no Silvio Berlusconi disse que 
possui “ervas de viagra” em sua 
mansão, na Sardenha, na Itália. 
“Na minha casa na Sardenha, 
existem muitas plantas e rosas. 
E também ervas medicinais. 
Muitos estudantes e idosos da 
Sardenha vem me visitar. Den-
tre as ervas, está a do viagra”, 
disse sorrindo ao programa de 
televisão italiano “Matrix”, do 
Canal 5.

Berlusconi ainda destacou 
que esses estudantes “pegaram 
todas” as supostas ervas que 
existem na casa e que “não 
fi cou nem um pouco” para ele. 
Ervas medicinais são usadas há 
décadas em receitas caseiras 
como estimulantes sexuais 
ou para “corrigir” a disfunção 
erétil. No entanto, o líder do 
Força Itália não explicou qual 
era a que existia em sua casa. 
A residência na Sardenha, co-

A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid 
é cada vez mais iminente, tanto que, na terça-
-feira (16), segundo o jornal “As”, o presidente 
do clube espanhol, Florentino Pérez, deu carta 
branca para o empresário do astro português, 
Jorge Mendes, procurar outra equipe. O “divór-
cio” entre clube e jogador está muito próximo, já 
que CR7 enfrenta problemas com o fi sco espanhol 
e não tem boa relação com Pérez. 

Outra causa para a possível saída seria seu con-
trato. O atleta português exige que o presidente 
cumpra a promessa de melhorar seu salário, o 

que vem sendo negado pela diretoria. Com ven-
cimentos anuais de 21 milhões de euros, aos 32 
anos, Ronaldo deseja ganhar a mesma quantia 
que Messi recebe atualmente no Barcelona, cerca 
de 40 milhões de euros. 

Segundo a mídia espanhola, o presidente do 
Real Madrid quer usar o português como moeda 
de troca para contratar Neymar. Já os jornais in-
gleses apostam em uma possível volta do craque 
ao Manchester United. Há nove temporadas no 
Real Madrid, CR7 conquistou mais de 10 títulos 
pelo clube espanhol (ANSA).

Pelo modelo cearense, alfabetização deve ser feita

até o segundo ano.

As diretrizes, que defi nem 
a aprendizagem essen-
cial que todos os alunos, 

tanto na rede pública como 
particular, devem adquirir na 
escola, foram homologadas em 
dezembro e entram em vigor 
em janeiro de 2019.

O secretário da Educação 
Básica do MEC, Rossieli Silva, 
reuniu-se em Fortaleza com 
o secretário da Educação do 
Ceará, Idilvan Alencar, para 
debater o assunto e conhecer 
as experiências do estado que 
podem auxiliar na construção e 
revisão dos currículos, material 
didático e formação de profes-
sores. Silva destacou o modelo 
do Programa Alfabetização na 
Idade Certa (Paic), implantado 

Meteorito cai perto de 
Detroit

Um meteorito caiu perto da 
cidade de Detroit, nos Estados 
Unidos, provocando um pequeno 
tremor de intensidade 2 na escala 
Richter. O Serviço Geológico dos 
Estados Unidos confi rmou a queda, 
na terça-feira (16). O tremor ocor-
reu por volta das 20h09 no horário 
local, e pode ser ‘’visto e ouvido’’ 
em uma área próxima da cidade. 

Várias pessoas gravaram e 
compartilharam em suas redes 
sociais o fênomeno ocorrido, 
com uma chama de luz seguida 
supostamente de uma pequena 
explosão. O meteorito pode ser 
visto também em Ohio (EUA) 
e Ontário, no Canadá, segundo 
agências meteorológicas do local. 
A localização, aproximadamente, 
onde ocorreu a queda foi a oito 
km de New Haven, que tem 4,6 mil 
habitantes e fi ca nos arredores de 
Detroit, e também perto do lago 
St. Clair, fronteira com o Canadá. 

O Serviço Metereológico Nacio-
nal afi rmou, logo após a circulação 
dos vídeos, que a luz vista por todos 
não se tratava de simples raios, ou 
apenas um trovão. E sim que se 
tratava de um meteoro. Não houve 
registro de vítimas (ANSA)

A competição além de promover a inclusão social de mulheres 

com obesidade, faz denúncias de discriminações.

Para combater a discrimina-
ção contra as mulheres acima 
do peso ou fora dos padrões 
mundiais de beleza, será reali-
zada no Paraguai a 7ª edição do 
“Miss Gordita”, concurso que 
elege a mulher plus size mais 
bela do país. De acordo com 
os organizadores do evento, 
a fi nal da competição será em 
setembro, e o grande objetivo 
é lutar contra o preconceito 
que muitas mulheres sofrem 
por serem mais gordinhas.

Na campanha para promo-
ver o concurso, foram reuni-
dos diversos depoimentos de 
mulheres paraguaias que não 
conseguiram um emprego - 
ou sofreram algum tipo de 
prejuízo - por estarem acima 
do peso. Nos relatos, muitas 
garotas afi rmaram que foram 
“contratadas com salários 
mais baixos do que as mulhe-
res magras”.

O Parmigiano Reggiano foi 
eleito o melhor queijo do mundo 
com leite cru em uma votação 
da associação internacional 
‘The Oldways Cheese Coalition’ 
divulgada na terça-feira (16). 
De acordo com a entidade, o 
“World Cheese Awards”, rea-
lizado neste ano em Londres, 
contou com 16 fi nalistas esco-
lhidos entre os 3.001 queijos de 
25 países diferentes.

A equipe italiana do Par-
migiano Reggiano foi a mais 
importante entre os laticínios 
concorrentes, com 40 produto-
res que representaram todas as 
províncias produtivas, sendo 18 
laticínios em Reggio Emilia, 11 
em Parma, sete em Modena, três 
em Mântova e um em Bolonha. 
O reconhecimento, juntamente 
com as outras 38 medalhas 
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MEC inicia debates para implantar 
Base Nacional Comum Curricular

O Ministério da Educação (MEC) escolheu o Ceará para começar a elaborar as estratégias de 
implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação infantil e o ensino 
fundamental

há 10 anos no Ceará e que redu-
ziu de 32% para 0,7% o número 
de crianças não alfabetizadas 
até o fi nal do segundo ano.

“A base trouxe essa decisão 
de, na alfabetização, seguir o 
exemplo do Ceará e ter a alfabe-
tização feita até o segundo ano. 
O restante será feito respeitando 
o contexto local. O currículo não 
será defi nido por Brasília ou por 
gabinetes, mas pela participação 
dos professores num processo 
que já é feito aqui no estado”, 
disse o representante do MEC. 
Idilvan explicou que o progra-
ma cearense criou formas de 
cooperação entre o estado e os 
municípios que podem facilitar 
a implantação da BNCC e servir 
de exemplo para o Brasil (ABr).

Para combater preconceito, 
Paraguai promove 7ºMiss Gordita

A competição, que foi criada 
no Paraguai, além de promover 
a inclusão social de mulheres 
com obesidade, faz denúncias 
de discriminações às quais as 
vítimas estão sujeitas a sofrer no 
ambiente de trabalho, escolar ou 

familiar. A vencedora da última 
edição foi a estudante Gabriela 
Venialgo, de 20 anos. Após 
ganhar o concurso, começou a 
trabalhar como modelo e pas-
sou a receber um tratamento 
nutricional (ANSA).

Berlusconi tem ‘erva do viagra’ 
em mansão na Sardenha

nhecida como “Villa Certosa”, 
ficou mundialmente famosa 
por conta das festas e jantares 
realizados pelo ex-premier com 
modelos.

Conhecidas como “Bunga-
-Bunga”, esses “eventos” ge-
raram uma série de processos 

contra Berlusconi que ainda 
correm na Justiça. O ex-premier 
foi absolvido das acusações de 
prostituição em segunda ins-
tância, mas ainda responde por 
ter pagado “mesadas” para as 
modelos que participavam das 
festas (ANSA).

Parmigiano Reggiano
é eleito melhor

queijo com leite cru

conquistadas em Londres pela 
Equipe Nacional Parmigiano 
Reggiano, foi celebrada na Sala 
del Tricolore, em Reggio Emilia, 
com a presença de todos os 
envolvidos no projeto nacional.

Das 38 medalhas conquista-
das pela Nacional Parmigiano 
Reggiano, 11 eram de ouro, 16 
de prata, oito de bronze e três 
‘’super gold’’. Estas três últimas 
medalhas são muito disputadas 
porque se referem aos melhores 
queijos na tabela individual de 
cada jurado (ANSA).

CR7 ‘está no mercado’, diz jornal

PSG, City e 
Milan lideram 
gastos na Uefa

Com 235 milhões de euros 
investidos na última janela 
de transferências europeia, 
o Milan foi o terceiro clube 
que mais gastou no mercado 
de jogadores no continente, 
atrás somente de Paris Saint-
-Germain e Manchester City, 
divulgou a Uefa ontem (17).

No início da temporada, o 
Milan, recém-comprado por 
chineses, investiu muito e 
contratou diversos jogadores, 
como Leonardo Bonucci, Nikola 
Kalinic, Lucas Biglia e André 
Silva. O clube rossonero só 
não superou o PSG, que gastou 
cerca de 408 milhões de euros, 
contratando os craques Kylian 
Mbappé e Neymar, e o Manches-
ter City, que desembolsou 249 
milhões de euros.

De acordo com a Uefa, o mer-
cado de verão no continente 
movimentou mais de 5,6 bilhões 
de euros, sendo que 80% desse 
valor envolve as cinco princi-
pais ligas europeias: Espanha, 
Inglaterra, Itália, França e Ale-
manha. Apesar da gastança, o 
Milan ocupa atualmente a 11ª 
colocação na Série A, com 28 
pontos. O clube é presidido por 
um grupo chinês e é investigado 
pela Uefa por não cumprir as 
regras do chamado “fair play 
fi nanceiro” (ANSA).


