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Hiroshima e Nagasaki lembram
horror nuclear com cada vez
menos remanescentes

S

etsuo Uchino tinha um ano e nove
meses quando a bomba caiu sobre
Nagasaki. Ele foi levado pela mãe para
um esconderijo nas rochas, e ela tentou
fazer o mesmo com os outros dois filhos,
que então tinham 3 anos e 7 meses. Uma
explosão, porém, ocorreu no caminho de
volta para casa, onde eles estavam.
“Assim que minha mãe foi socorrida,
ela saiu correndo para casa e a encontrou
destruída. Pensou que meus dois irmãos
tivessem morrido”, contou Uchino a um
grupo de jornalistas estrangeiros durante
um tour para a imprensa organizado pelo
Ministério das Relações Exteriores do Japão.
Aos 74 anos, o homem de aspecto risonho
mantinha o controle emocional enquanto
relatava que sua mãe encontrou os dois
filhos embaixo dos escombros, com vida,
e que depois, desesperada pela fome e por
não conseguir alimentar os filhos, tentou
se suicidar.
A história guarda semelhanças com as
de outros “hibakusha”, os sobreviventes
da bomba atômica. Pessoas que têm hoje,
pelo menos, 73 anos e que morreram nas
últimas décadas pelos efeitos secundários
da radiação ou por causas naturais. Mais
de 100 mil “hibakusha” continuam vivos,
de um total de 650 mil reconhecidos pelo
Divulgação
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Mais de 70 anos depois do bombardeio nuclear sobre Hiroshima e Nagasaki, o número de sobreviventes
da tragédia diminuiu ano a ano e, com ele, as lembranças do horror vivido, o que motivou as duas
cidades japonesas a buscarem novas formas de preservar sua história

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Poesias para a Paz
César Obeid e Jonas Ribeiro – Vanina
Starkoff (Ilustr) – Do Brasil – Dois mestres da
literatura infantil, aliados a uma competente ilustradora, dão verdadeiro show de habilidade linguística
para propalar a tão almejada e decantada Paz.
“Produto” muito procurado, quando encontrado, logo quebrase ou esvai-se. A obra visa resgatar esse beneplácito estado de
consciência ou sensação. Meu poema preferido é “Quanta paz
traz um amigo”. Sensibilidade que exalta e incita fazer amigos
e com eles, agir com sinceridade. Uma verdadeira ode ao amor
sensato. Para crianças e adultos.

Compliance:
Como implementar
Marcos Assi – Trevisan – O titulo evidencia um
conjunto de normas sociais, institucionais , éticas e
legais, que deveriam nortear todos os procedimentos,
internos e externos das empresas. O mestre, que
há muito dedica-se à matéria, criou um verdadeiro manual das
aludidas práticas. O leitor sentirá até, uma certa facilidade em
sua implementação, tal a forma empática, como os ensinamentos
são colocados. Deverá ser lido por todos que exercem cargo de
comando ou gerência, tanto quanto por colaboradores interessados na permanência da empresa no mercado. Extremamente
oportuno. Absolutamente factível!!
Estudantes em uma exposição no Museu da Bomba Atômica de Nagasaki.

governo japonês desde a tragédia.
Marcados como sobreviventes, esses
japoneses são vistos com respeito em seu
país, mas também arrastaram com eles
durante todos esses anos uma série de
preconceitos que muitas vezes os levaram
à exclusão social ou à associação exclusiva
com outros “hibakusha”.
No entanto, sua importância é fundamental no Japão de hoje, onde as novas
gerações crescem sem conhecer o que
aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, e
como as duas cidades se transformaram
nas tristes protagonistas dos dois únicos
bombardeios nucleares da história.
Os Estados Unidos realizaram o primeiro
ataque nuclear sobre a cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945 e, três dias
depois, lançaram uma segunda bomba atômica sobre Nagasaki, o que terminou com
a rendição do Japão no dia 15 de agosto e
pôs fim à Segunda Guerra Mundial.
“Os estudantes japoneses conhecem a
data e a hora dos ataques, mas, muitas
vezes, isso é tudo”, lamentou Kosei Mito,
um voluntário que passou os últimos 12
anos contando sobre a história em frente
à Cúpula da Bomba Atômica, um símbolo
para a paz em Hiroshima. Mito é considera-

do um sobrevivente “in utero”, já que ainda
não tinha nascido no momento do ataque.
No entanto, seus pais lhe contaram o que
aconteceu, e ele se sente na “obrigação” de
fazer o mesmo com as próximas gerações.
Como a idade média dos sobreviventes
é de 82 anos, as cidades de Hiroshima e
Nagasaki buscam agora novas formas de
lembrar a história, principalmente diante
das tendências recentes que aumentaram
as tensões nucleares no mundo. O Museu
de Hiroshima tem gravado em vídeo os
testemunhos de centenas de “hibakusha”
durante décadas e acrescenta a cada ano
cerca de 100 relatos.
Atualmente, dispõe de uma coleção com
mais de mil histórias que podem ser vistas
em cabines especiais em suas dependências. Para ajudar neste processo, a cidade
também tem treinado os “sucessores do
legado da bomba atômica”, mais de cem
voluntários de diferentes idades e profissões que estudam durante três anos como
transmitir a mensagem para a paz.
“Temos que nos esforçar para preservar,
disseminar e transmitir a realidade sobre as
armas nucleares”, destacou o responsável
da Divisão pela Paz da cidade de Hiroshima,
Hirotaka Matsushima (Agência EFE).

Arquivo/ABr

Brasil é um dos países em que a
esquistossomose permanece endêmica
Com 1,5 milhão de pessoas
vivendo em áreas com risco de
contrair esquistossomose, de
acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil está em
situação intermediária entre
os 78 países em que a doença
permanece endêmica e mostra mais de 60% da população
sem acesso a esgotamento
sanitário.
“Isso é inaceitável para um
país do porte do Brasil e com
o nível de desenvolvimento
que tem”, disse o relator
Especial do Direito Humano
à Água e ao Esgotamento
Sanitário da ONU, Léo Heller,
também pesquisador do Instituto René Rachou (Fiocruz
Minas). Heller participou, no
Rio de Janeiro, da 15ª edição
do Simpósio Internacional
sobre Esquistossomose, que
terminou na última sextafeira (3).
A esquistossomose é causada pela infecção por vermes
parasitas de água doce e está
relacionada ao tratamento de
água e esgoto. É considerada
a segunda doença parasitária
mais devastadora socioeconomicamente do mundo,
atrás apenas da malária. No
Brasil, há maior incidência na
região Nordeste e no estado
de Minas Gerais. Segundo
Heller, o chamado controle
ambiental da doença pode
evitar que as pessoas, em
especial as camadas mais pobres da população, contraiam
a esquistossomose.
“Intervenções no ambiente,
impedindo a ocorrência dos
criadouros e também dando
condição às pessoas para
que não tenham necessidade
de acesso a cursos d’água,
eu defendo como soluções
permanentes de largo alcance
e com grande efetividade”,
manifestou o pesquisador.
Estudos mostram que quando
há intervenção em esgotos,
impedindo que esses tenham
acesso a cursos d’água, ocor-
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A esquistossomose é causada pela infecção por vermes parasitas
de água doce e está relacionada ao tratamento de água e esgoto.

re uma interrupção de parte
do ciclo de transmissão das
doenças, esquistossomose
principalmente.
Quando existe também uma
provisão de água adequada
nas casas, as pessoas deixam
de ter necessidade de ir aos
cursos d’água, evitando um
dos motivos da contaminação.
“Há estudos que mostram
que ambas as intervenções
em água e esgoto têm efeito
positivo no controle da esquistossomose”. Para Heller,
é importante que haja planejamento de longo prazo, além
de investimento público nesse
setor. “Não há registro na
maioria dos países de situações em que se universalizou o
acesso sem forte investimento
público”.
Ele ressalta que os serviços
devem ser prestados com
base nos princípios dos direitos humanos, ou seja, em
igualdade de condições, sem
discriminação. Heller disse
ter visto muita discriminação pelos países que visitou.
“As populações que não têm
serviço são em geral as mais
pobres, estão na zona rural,
vivem nas favelas, famílias
em que a mulher é o chefe da
família. São justamente populações mais vulneráveis, que

não têm acesso a esse serviço
e vão ter risco de desenvolver
não apenas esquistossomose,
mas um conjunto de outras doenças, porque já são excluídos
de outros serviços”, lamentou.
O Brasil está em uma situação intermediária, mas para
entrar no grupo dos 20 países
mais desenvolvidos (G20), terá
que resolver o problema do
saneamento básico. Na Índia,
disse que a situação é muito
preocupante, “certamente, pior
que a do Brasil”. Em muitos lugares, a população defeca a céu
aberto, uma vez que as casas
não têm banheiro. “Isso, para
a esquistossomose é um risco
muito grande”. Os 48 países de
mais baixo desenvolvimento
econômico mostram a situação
pior; a maioria está na África
Subsaariana e, na América
Latina, o destaque negativo é
o Haiti.
Mesmo nas áreas urbanas,
o acesso à água e esgoto é
muito baixo. Em países mais
desenvolvidos, a situação está
mais bem resolvida, mas ainda há carência. Um exemplo
é Portugal, apontou Heller,
ao dizer que a universalização do saneamento básico
deveria ser prioridade dos
governos. No último relatório
que monitora o cumprimento

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU e estabelece uma
linha de base para o monitoramento nos próximos
15 anos, o Brasil aparece
com mais de 60% da população sem acesso adequado
a esgotamento sanitário.
Na avaliação do relator da
ONU, isso comprova que
essa agenda é negligenciada
pelos governos brasileiros.
Em relação ao abastecimento de água, a situação é
melhor. O Plano Nacional de
Saneamento Básico, que foi
publicado em 2013, mostrou
40% da população do Brasil
sem acesso adequado ao
abastecimento de água. Para
Heller, se ações não forem
adotadas urgentemente, o
Brasil não vai cumprir a meta
de universalização do acesso
à água e esgoto.
“Universal significa não
apenas nas casas, mas também nas escolas, nos hospitais, nas prisões, nos espaços
públicos, em todas as instituições em que as pessoas
estão fora da casa e com
nível de qualidade do serviço
bastante exigente”, indicou o
pesquisador.
A pesquisadora do Laboratório de Educação em
Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz (IOC),
Tereza Favre, assegurou que
a eliminação da esquistossomose no Brasil exige a colaboração estreita de grupos
de pesquisa de diferentes
áreas. Também presidente
do 15º Simpósio Internacional sobre Esquistossomose,
Tereza disse que nenhuma
medida isolada pode interromper a transmissão
da doença. O combate à
esquistossomose envolve o
desenvolvimento de vacinas,
de medicamentos mais eficazes, de métodos diagnósticos
mais sensíveis, entre outros
elementos (ABr).

O que te Move?
Fernando Moraes – Novo Conceito – Obra
com questionamento impactante e, na maioria das
vezes, com resposta extraída após muito pensar! O
autor, na realidade, visa provocar uma chacoalhada
no estado letárgico, que algumas pessoas encontram-se, muitas sem perceberem que naufragaram
em alguma armadilha circunstancial. Nesta obra,
podemos sentir o beneficio de praticar o bem. Participar de
ações solidárias , que pontuais sejam, em favor de outrem, sem
sequer saber a quem estamos a ajudar, poderá ser revigorante,
até lucrativo, porque não?. Sem ser bíblico, Fernando dá receitas
para engajamentos sem receios e com total aproveitamento. Em
resumo a interação, integração e pertencimento traz benefícios
a todos! Grandes e poderosos lideres mundiais e industriais, já
provaram as vantagens reais dessa prática. Válido para qualquer
faixa etária.

Breves Anotações de um
Andarilho
Marcos Mairton – Valdério Costa (Ilustr)
– Imeph – Andarilho de muitas léguas, o autor viaja pelos meandros literários. Com sagaz devoção ao vernáculo pátrio, Mairton
carrega em sua mochila uma extensa e profunda bagagem literata, que vai espalhando, página a página, para pleno deleite de
ávidos leitores, que regozijam-se com seu sagaz entendimento
das ocorrências cotidianas. As vezes cínico, outras cruel, suas
análises, em conscientes versos , desnudam corações e com
lógica métrica, faz prostrar coadjuvantes e protagonistas, numa
sensível e tresloucada dança, em episódios lúcidos entremeados por outros nem tanto, criando uma tênue irracionalidade.
Entretenimento garantido. Muito bom!

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Falta de cuidados pode
‘desmontar’ estrutura societária
César Moreno (*)

Uma boa estrutura societária
pode ajudar a empresa a atravessar momentos difíceis, como um
eventual desentendimento entre
os sócios ou quando da sucessão
de um deles.
O problema é que poucos empresários enxergam essa necessidade no momento da formação
da sociedade ou não aproveitam
para adotar as mudanças quando
as coisas vão bem. Na prática, a
grande maioria deles só se dá conta
de que a estrutura societária não é a
mais adequada quando o problema
já está posto.
Tomemos como exemplo a criação e utilização de uma holding
para controlar a empresa operacional. Trata-se de algo bastante
comum nos dias atuais, a ponto de
não serem raras as holdings feitas
sem maiores preocupações além
daquelas que envolvem a constituição e a manutenção de toda e
qualquer pessoa jurídica.
O ponto principal é que a adoção desta ou daquela estrutura
societária pode trazer diversas
consequências – não aquelas decorrentes das próprias cláusulas e
disposições previstas no Contrato
ou no Estatuto Social, porque óbvias, mas as que decorrem da lei.
A interposição de uma holding
entre os sócios e a empresa operacional pode causar efeitos tributários, por exemplo, em decorrência
da forma de sua constituição (e
dos valores envolvidos na ocasião),
no destino que se pretende dar à
empresa operacional (manutenção
ou venda) e na estratégia de remuneração dos sócios (dividendos x

juros sobre o capital próprio).
Não menos importantes são os
efeitos societários que a lei pode
impor a uma determinada estrutura societária. Ainda no exemplo
da holding, sua aplicação mais
corriqueira é evitar que conflitos
entre os sócios (ou herdeiros destes) atrapalhem o bom andamento
da empresa.
No entanto, existem diversos
aspectos estritamente técnicos
que devem ser cuidadosamente
analisados vis-à-vis o entendimento do Judiciário, de modo a atingir
o objetivo pretendido. Exemplo
disso diz respeito a determinada
empresa na qual foi criada holding
familiar justamente para evitar que
um dos herdeiros descapitalizasse
a sociedade para seguir rumo
próprio.
Como não houve acordo entre os
herdeiros, a questão foi parar no
Judiciário. E o STJ determinou a
dissolução total da holding e parcial
da empresa operativa. Em resumo,
o objetivo pretendido quando da
criação da holding não foi alcançado, na medida em que houve a
descapitalização da empresa.
Por isso, toda e qualquer estrutura societária merece ser
cuidadosamente analisada, visto
que os detalhes técnicos, aliados
à realidade prática do grupo empresarial, é que darão sustentação
à estratégia traçada e permitirão
alcançar os resultados idealizados.
Sem isso, corre-se o risco de ter
a estrutura “desmontada” após
uma batalha judicial, com inegável
prejuízo aos negócios.
(*) - É sócio do escritório
Braga & Moreno.

