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Richard Foster – Noir – Trata-se da biografi a 
de um ícone sexual dos anos 1950, que povoou o 
ideário da população americana. Indubitavelmente 
a mulher mais fotografada de sua época. Foi punida, 
quando tentou ingressar no mundo cinematográfi co, 
por um sistema moralista e hipócrita, vigente naquele 
momento. Seu ostracismo rendeu-lhe muitas feridas, 

que negavam-se a fechar-se. Simplesmente “sumiu”! Apesar do 
seu afastamento, continua com o titulo de modelo mais clicada da 
história americana. Fotos impressionantemente belas, em preto 
e branco, são apresentadas com nuances artísticas inquestioná-
veis, tornando patente, sua natural beleza. Digna homenagem!

Bettie Page
Fernanda de Souza Almeida – Summus – A 

dança como elemento básico educacional e prepara-
tório, para uma vida com mais saúde e criatividade. 
Esses básicos elementos, que naturalmente, pais e 
responsáveis buscam para seus fi lhos ou tutelan-
dos, são ofertados nesta obra. A mestre em artes, 

resolveu compartilhar seus plenos conhecimentos a bem dos 
infantes. Reuniu crianças a partir dos dois anos de idade, para 
demonstrar o quanto esses seres são capazes, quando tratados 
com o devido respeito, de assimilar conhecimentos e com eles, 
ludicamente, prepararem-se para o inexorável futuro. Muito 
gostoso, factível e necessário!

Dança e Educação: 30 experiências 
lúdicas com crianças

Nathalia Alvitos – Chiado – Um suspense 
para abrilhantar a literatura nacional, desenvolvido 
pela jornalista, repórter policial. Eivado de muitas 
informações técnicas, levará o leitor a envolver-se 
na busca de um serial killer. O cenário envolve, 
bastidores de policia civil e de emissoras de TV. A 
cada página virada, uma “boa” surpresa. Na Cidade 
Perdida, deparamo-nos com uma ótima escritora. 

Obra que prende o leitor, sentindo-se enredado, num verdadei-
ro cipoal de intrincados acontecimentos. Enredo pronto para 
cinematografi a. Entretenimento garantido!!

Cidade Perdida

Alessandro Ferrari Jacinto e Marisa Fol-

gato – Unesp – Interessante trabalho desenvolvido 
pelos autores. Alessandro, médico experiente, pro-
fundo conhecedor de problemas geriátricos . Marisa, 
vivenciou a terrível doença, ao cuidar de sua mãe. 
Contendo 17 relatos de pessoas que envolveram-

se com pessoas portadoras, mais os sábios conselhos e dicas 
de comportamento, dessa preciosa dupla, tornam essa obra, 
fundamental para o seu pleno conhecimento, e principalmente 
aceitação desse mal ainda incurável, que acomete uma boa 

parcela da população mundial. Esclarecedoramente útil!!

Alzheimer: A doença e seus 
cuidados

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Foi-se o tempo em 

que o advogado se 

especializava em uma 

área do Direito, focava 

os seus conhecimentos 

nela e, assim, alcançava 

outras especialidades, 

sucesso

Na era digital, da internet 
das coisas, das cripto-
moedas e blockchain, 

salvo infrequentes exceções, 
uma única especialidade não 
basta, menos ainda quando se 
trata de atuação em litígios 
e controvérsias. Raramente 
se verá na atualidade uma 
solução efi caz ou um opera-
dor do Direito se sobressair 
ou, porque não dizer, ser dis-
ruptivo (palavra atualmente 
na moda) tendo apenas uma 
única e isolada especialidade.

O advogado, os escritórios 
de advocacia em geral, dep-
aram-se com a necessidade 
de se reinventar (atualmente 
também na moda) para ocu-
par o espaço pretendido no 
mercado. Há pouco tempo 
ainda se falava que fulano era 
especialista em processo civil 
e, assim, ninguém melhor que 
ele para conduzir uma deman-
da judicial.

Hoje, por certo, em que pese 
a importância de um profundo 
conhecimento processual e de 
estratégias processuais (que 
sem dúvida podem trazer 
sucesso), os litígios vão muito 
além disso. As controvérsias 
atuais, solucionadas por com-
plexas arbitragens ou ações 
judiciais, em grande parte 
das vezes não só envolvem 
diversas áreas do Direito, que 
sequer tinham contato direto 
cotidiano, como também, cada 
dia mais, envolvem outras es-
pecialidades, que não o Direito.

Advogados passam a de-
pender de conhecimentos 
específi cos em diversas áreas, 
como administração, contab-
ilidade, fi nanças, economia, 
para mencionar apenas al-
gumas, talvez as mais corri-
queiras. Comumente se vê 
advogados estudando ou se 
capacitando também nessas 
áreas, bem como escritórios 
de advocacia contando de 
forma perene com a expertise 
de consultores não opera-
dores do Direito, formando 
uma verdadeira corrente de 
“multiespecialidades”.

Desta forma, possibilita-se 
uma prestação de serviços 
jurídicos completa, efi caz e 

que realmente ajuda o cliente 
no desenvolvimento de seus 
negócios. Uma visão multidis-
ciplinar (das áreas do Direito 
e conjugada com outras áreas 
afi ns) é imprescindível para 
conhecer o negócio do cliente 
e, com isso, viabilizar que o 
advogado verdadeiramente 
colabore com o core business. 
É o verdadeiro know your 
client, trazido para a prática 
jurídica.

Recentemente foi publicado 
um estudo acerca do desem-
penho de CEOs de diversas 
empresas, em e diferentes 
ramos de atividades, tendo-se 
chegado à conclusão de que 
CEOs advogados alcançaram 
um desempenho melhor. 
Uma das explicações é justa-
mente o conhecimento que foi 
“obrigado” a adquirir das mais 
diversas áreas da empresa, 
que eram os seus clientes 
internos, e do Direito também. 

Isso me faz lembrar do 
período em que exerci in-
terinamente as funções de 
diretora jurídica em empre-
sa de capital aberto. Uma 
verdadeira lição e acúmulo 
de especialidades: além do 
core business da empresa, 
tive contato com questões 
contábeis, societárias, com-
erciais, de governança, para 
mencionar as principais delas. 
Os assuntos jurídicos muitas 
vezes apenas embasavam ou 
eram marginais. A minha visão 
do mundo empresarial mudou, 
amadureceu e passei a racioc-
inar com visão empresarial e 
não apenas jurídica. 

E é essa visão e amplitude de 
especialidades que os advoga-
dos e escritórios de advocacia 
precisam. Não basta conhecer 
o Direito, temos que conhecer 
a empresa, as nuances do dia-
a-dia das questões comerciais 
e da atividade empresarial 
como um todo. Isso não é 
tarefa apenas do jurídico in-
terno, muito pelo contrário. 
Os advogados autônomos e es-
critórios de advocacia devem 
buscar esse conhecimento 
e sempre analisar a questão 
posta sob a perspectiva da 
empresa. Daí importância 
da “multiespecialidade”, nos 
autorizando a dizer, inclusive 
de nossa experiência prática, 
que a atividade do advogado 
vai além do Direito.

(*) - É sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas áreas de 
direito privado com foco em contratos, 

contencioso cível, arbitragem, 
imobiliário, família e sucessões
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

Multiespecialidades: 
atividade do advogado 
pode ir além do Direito

Elisa Junqueira Figueiredo (*)

“Eu não leio os sites 
dessa chamada ‘re-
sistência’. Sei quem 

são, conheço os grupos, mas 
não os leio, simplesmente, por 
minha saúde mental. Algumas 
resistências vêm de pessoas 
que acreditam ser possuidoras 
da verdadeira doutrina e te acu-
sam de ser um herege. Quando 
nessas pessoas, que dizem ou 
escrevem, não encontro boa es-
piritualidade, eu simplesmente 
rezo por elas”, disse em um 
encontro com religiosos.

A revelação foi feita pelo 
padre Antonio Spadaro e será 
divulgado na próxima edição 
da revista “La Civiltà Cattolica”. 
Ela foi antecipada pelo jornal 
“Corriere della Sera” ao falar so-
bre uma reunião realizada pelo 
Pontífi ce com jesuítas durante 
sua viagem ao Chile, em 16 de 
janeiro. Em setembro do ano 
passado, um portal chamado 
de “Correctio Filialis” publicou 
um extenso documento em 
que acusava o líder católico 
de “cometer sete heresias” ao 
divulgar sua exortação.

O site foi colocado no ar por 
cerca de 40 clérigos católicos 
e acadêmicos leigos como uma 
forma de pressionar o argentino 

Segundo Francisco, decisão é para preservar ‘saúde mental’.

Pequim entrou na sexta-feira 
(16) no Ano Novo chinês de 
maneira incomum: sem fogos 
de artifício e foguetes, após a 
sua proibição no ano passado 
para evitar níveis altos de con-
taminação na capital da China, 
embora nos arredores possam 
ser usados ao longo do ano. 
As ruas da capital não tiveram 
vestígios de pólvora este ano, 
uma imagem muito diferente de 
anos anteriores, onde desde a 
meia-noite até as primeiras ho-
ras da manhã eram disparados 
fogos de artifício para afugentar 
os maus espíritos.

Um grande número de poli-
ciais vigiaram constantemente 
as ruas para garantir a segurança 
e o respeito da nova lei durante o 
Ano Novo. Segundo o calendário 
chinês, que é baseado nos ciclos 
da lua, o ano de 2018, ou 4716, 
será o “ano do cão”. Os esforços 
das autoridades para reduzir a 
contaminação levaram à proibi-
ção dos fogos de artifício em 444 
cidades da China desde o ano 
passado, entre elas as cidades 
de Tianjin, Hefei e Changsha, 
vizinhas da capital.

Bailarinos executam a dança do dragão como parte das 

celebrações do Ano Novo na China.

Papa diz que conhece, mas não 
lê sites que o acusam de heresia

O papa Francisco revelou que conhece, mas não lê os sites e blogs católicos que o acusam de heresia por 
conta da publicação da exortação “Amoris laetitia” (“A Alegria do Amor”) para manter a saúde mental
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SA na relação com os pobres, 
Bergoglio voltou a reforçar 
sua visão de como a Igreja 
Católica deve ser.

“Para nós, o Senhor está pe-
dindo para sermos uma Igreja 
em movimento, um hospital de 
campo. Uma Igreja pobre para 
os pobres! Os pobres não são 
uma fórmula teórica do parti-
do comunista, são o centro do 
Evangelho! É nessa linha que 
sinto que estamos levando o 
Espírito Santo”, destaca o Sumo 
Sacerdote.

“Há fortes resistências, mas 
para mim, o fato de que elas 
estejam nascendo é sinal de que 
estamos indo na linha certa. De 
outra maneira, o demônio não 
iria fazer questão de ter resis-
tência”, disse ainda ao jornal.

Ao longo da conversa, o líder 
católica falou da “paz” que 
caracteriza o seu Pontifi cado, 
se mostrou triste ao falar das 
“fofocas” no interior da enti-
dade religiosa, e defi niu como 
uma “vida triste” aquela dos 
religiosos que se dedicam a 
propagar as fofocas. Sobre os 
abusos sexuais dentro da Igreja 
Católica, ele afi rmou que essa “é 
a maior desolação que a Igreja 
está enfrentando” (ANSA).

a “corrigir” o texto, já que ele 
não respondeu a uma carta 
com questionamentos feita por 
cardeais. O grupo é da ala mais 
conservadora da Igreja Católica 
e que faz críticas públicas ao 
Papa por conta de sua abertura 
tanto para os fi éis como para 
outras religiões. Em outro tre-
cho revelado pelo jornal, Jorge 
Mario Bergoglio afi rma que “as 
resistências depois do [Concí-
lio] Vaticano II, apresentadas 
até agora, tinham esse signi-
fi cado: relativizar e afundar o 
Concílio”.

“Perante às dificuldades 
não digo jamais que há uma 
‘resistência’ porque signifi -
caria renunciar a discernir, 
coisa que eu pretendo sempre 
fazer. É fácil dizer que há re-
sistência e não perceber que 
naquele contraste pode ter um 
pouquinho de verdade. Isso 
me ajuda a relativizar muitas 
coisas que, a primeira vista, 
parecem resistências, mas são 
reações que nascem de outro 
entendimento”, ressaltou. Ao 
falar sobre algumas das prin-
cipais críticas, especialmente, 

Chineses celebraram a chegada do Ano 
4716 sem foguetes e fogos de artifício

Modelo da Playboy 
revela caso com 
Trump

A modelo da Playboy, Karen Mc-
Dougal, revelou na última sexta-fei-
ra (16) que manteve relação sexual 
com o presidente dos Estados Un-
idos, Donald Trump, em 2016. No 
documento escrito por McDougal 
ao jornal “The New Yorker”, ela não 
descreve com detalhes o relaciona-
mento com o republicano para não 
violar um acordo feito quatro dias 
antes das eleições presidenciais de 
2016 com a “American Media”, que 
lhe pagou US$150 mil pelo direito 
de sua história, mas não a publicou. 

Segundo a publicação, a American 
Media descreve Trump apenas como 
um “amigo pessoal”. No entanto, o 
presidente e a modelo da Playboy 
teriam se relacionado durante 
nove meses. Além disso, ainda de 
acordo com o artigo, os dois teriam 
um “acordo legal e fi nanceiro para 
esconderem o caso extraconjugal”.

Após a revelação, a Casa Branca 
emitiu um comunicado informando 
que esta “é uma história velha, 
uma fake news. O presidente não 
teve uma relação com McDougal”. 
Este é mais um suposto caso de 
infi delidade revelado contra Trump. 
Recentemente o jornal “The Wall 
Street Journal” afirmou que o 
magnata manteve relações com a 
atriz pornô Stephanie Clifford, mais 
conhecida como “Stormy Daniels”, 
em 2006, mesmo já estando casado 
com Melania Trump (ANSA).

Embora sejam um símbolo 
nacional, não é a primeira vez 
que Pequim proíbe os fogos de 
artifício, que foram inventados 
pelos próprios chineses. Em 
1993, as autoridades proibiram 
o uso de fogos de artifício na 
área urbana, alarmadas pelos 
numerosos incêndios e feridos 
causados a cada ano por estes 
artefatos no país, mas em 2005 
o uso deles foi novamente 
liberado.

Outras cidades chinesas emi-
tiram proibições similares nos 
anos 1980 e 1990, mas tiveram 
que aboli-las devido à pressão 
popular. Há séculos os fogos 
de artifício foram usados pelos 
soldados chineses como arma 
ou método de comunicação, 
mas atualmente são explodi-
dos apenas em festas, com a 
crença tradicional de que seu 
forte ruído assusta os demônios 
(ABr/EFE).
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Milhares de pessoas se 
reuniram em uma vigília em 
lembrança dos 17 mortos no 
massacre realizado no dia ante-
rior por Nikolas Cruz na escola 
de ensino médio Marjory Sto-
neman Douglas, em Parkland, 
na Flórida (Estados Unidos). 
Tanto jovens como os adultos 
não escondiam a emoção ao 
ouvirem o testemunho do pai 
da menina Jaime Guttenberg, 
de 14 anos, uma das assassina-
das no ataque, que conseguiu 
falar graças ao encorajamento 
e frases de apoio que recebeu.

O pai, Fred Guttenberg, 
explicou emocionado que no 
ano passado perdeu um irmão 
vítima de um câncer, doença 
derivada dos atentados do 11 
de setembro de 2001. Pensou, 
então, que a dor era insuportá-
vel, mas afi rmou que o que vivia 
desde a tarde de quarta-feira 
era infi nitamente pior. “Jamie 
era a luz da festa”, disse, lamen-
tando não se lembrar se tinha 
se despedido da fi lha antes dela 
sair para a escola e não voltar 
mais para casa.

Por isso disse que as crianças 
devem entender quando seus 
pais dizem não a tudo o que 
pretendem fazer. O objetivo 
disso é proteger-los e não so-
frer a dor de perder-los, e aos 
pais, pediu que não percam um 
dia sem “abraçar e beijar” seus 
fi lhos. Ao lado dele, no palco 

do anfi teatro ao ar livre do 
parque Pine Trails, autoridades 
e líderes religiosos pediram 
unidade para enfrentar esta 
enorme tragédia.

Também houve espaço para 
mensagens de tom politico, 
como “Basta é sufi ciente” e 
“NRA deixe de matar nossos 
fi lhos”, em referência à As-
sociação Nacional de Rifl es, 
o poderoso grupo de pressão 
a favor das armas e contrário 
a uma maior regulamenta-
ção das mesmas nos EUA. 
A experiência em Parkland 
inevitavelmente remeteu ao 
que foi registrado a um ano 
e meio, após o massacre na 
discoteca gay Pulse, em Orlan-
do, também na Flórida, onde 
morreram 49 pessoas.

Da mesma forma que então, 
centenas de pessoas deposi-
taram, ontem, fl ores e velas 
em memória dos 17 mortos e 
tampouco faltaram fotografi as 
de algum dos falecidos, como 
a de Peter Wang, de 15 anos. 
Como naquele julho de 2016 
a bandeira do arco-íris se tor-
nou um símbolo da lembrança 
às vítimas, ontem, a cor de 
vinho, que caracteriza a es-
cola, predominava nos laços e 
camisetas. Também foi o que 
Nikolas Cruz usou para passar 
despercebido ao entrar no 
colégio e realizar seu massacre 
(ABr/EFE).

Luto e dor marcam vigília 
pelas vítimas do massacre 

em escola dos EUA


