
OPINIÃO
A correta distribuição 

da riqueza

Há no mundo uma 

densa cortina que não 

permite a visão clara do 

que está se passando. 

No Brasil, temos sofrido 

com a falta de seriedade 

e de políticas sadias de 

desenvolvimento

Com o descontentamento 
geral, veio o populismo, 
mas acabou sendo re-

jeitado pelos abusos, e o país 
endividado caiu na infl ação. A 
elevada taxa de juros composta 
arrasa as contas já estouradas. 
A tendência é que a dívida 
alcance 90% do PIB. A elite 
pensante e empresarial tem de 
se debruçar sobre isso de forma 
objetiva, visando colocar nos 
eixos o país estagnado desde a 
proclamação da república devi-
do ao predomínio de corruptos 
e falsos estadistas.

A inflação faz parte dos 
enigmas do dinheiro. Com 
juros elevados, o empresário 
não aceita retorno inferior. 
O efeito economia movida a 
bolhas cria ciranda de preços, 
até a próxima crise. Está cer-
to manipular o câmbio com 
elevado custo embutido para 
conter a infl ação? Quanto disso 
não interfere na autonomia 
produtiva do país? Quanto 
mais se cria necessidade de 
importar e fazer remessas de 
dólares, mais a exportação 
deveria estar acompanhando, 
caso contrário lá estaremos de 
pires na mão implorando para 
cobrir o défi cit externo. 

A miséria no Brasil é antiga; 
vem desde a época do Impé-
rio. Temos tido difi culdades 
em fazer a reversão. Juros 
elevados, câmbio manipulado, 
desindustrialização, desacele-
ração, criaram novos entraves. 
Temos de encontrar a saída 
da miséria humana e econô-
mica. O país fi cou à margem 
da cadeia global de insumos. 
Será viável essa integração? 
Enquanto isso não se resolve, 
vamos perdendo terreno. São 
problemas de um país mal 
administrado. A desaceleração 
econômica atingiu a adminis-
tração pública displicente nas 
contas, nas obras, na seriedade 
e nas contratações eleitoreiras 
de pessoal. 

Há várias décadas temos 
vivido de improvisos e com 
o aperto da corda, todas as 
defi ciências vieram à tona. 

O protecionismo criou uma 
casta privilegiada. A abertura 
quebrou a indústria. O câmbio 
exportou empregos. Como 
crescer com sustentabilidade? 
Qual o ponto de equilíbrio 
entre deixar o real valorizar 
ou não? Proteger as empresas 
locais que acabam abusando, 
ou abrir e deixar desindustria-
lizar? O equilíbrio tem de estar 
presente nas contas internas e 
externas.

O montante a ser libera-
do pelas contas inativas do 
FGTS pode ultrapassar a R$ 
35 bilhões. Algum movimento 
deverá ocorrer no comércio 
nesta fase de desemprego e 
ajustamento das contas do go-
verno. Para muitos indivíduos 
será uma gota de água; menos 
de mil reais a serem usados 
em dívidas vencidas. Pelo 
menos há algum movimento 
na máquina governamental tão 
propensa à letargia. 

O Brasil e o mundo precisam 
de soluções duradouras que 
restabeleçam o equilíbrio nas 
relações econômicas e fi nan-
ceiras entre os países. A lei 
do movimento é para todos. 
Como diz a lenda, cobra que 
não anda, não engole sapo. 
Andar é se atualizar, fazendo o 
trabalho bem feito e procuran-
do melhorar. Mas a estrutura 
econômica contém alguns ví-
cios que criaram impasses no 
mundo atual superpovoado, 
globalizado, automatizado, 
com diferentes tratamentos 
para contratar mão de obra, 
encargos tributários, câmbio 
e juros. 

Acrescenta-se ainda a in-
competência de falsos esta-
distas e a má fé na gestão do 
dinheiro público. Isso tudo 
criou um clima em que os des-
favorecidos precisam da assis-
tência do Estado. No entanto, 
o que todos necessitam é ter a 
oportunidade de se preparar, 
trabalhar de forma efi ciente, e 
ter uma vida condigna, como 
a grande forma de assegurar 
equidade na distribuição da 
riqueza ofertada pela natureza 
que acabou fi cando concentra-
da em poucas mãos.

(*) - Graduado pela FEA/USP, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 
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1ª câmera 
Polaroid 
completa
70 anos

A Polaroid revolucionou o 
mercado de câmeras fotográ-
fi cas ao dispensar a revelação 
das imagens em laboratórios, 
oferecendo uma foto instan-
tânea. Ontem (21), a primeira 
máquina lançada completou 70 
anos. A Polaroid estabeleceu 
o conceito da fotografi a em 
tempo real, já que logo após o 
clique, a imagem era impressa. 
Uma tecnologia inovadora que a 
partir de 1947 abriu o caminho 
para a fotografi a digital.

A Polaroid Corporation foi 
fundada em 1937, em Massa-
chuetts, pelo cientista norte-
americano Edwin Land, morto 
em 1 de março de 1991. Seu 
principal sucesso foi o modelo 
“Folding Pack”. Na década de 
1970, a máquina mais vendida 
era a “SX-70”. O pintor Andy 
Warhol foi um dos grandes fãs 
da Polaroid, a ponto de usá-la 
como ferramenta essencial para 
sua arte. O ícone da cultura pop 
fotografou diversos modelos, 
atores, escritores, imagens que 
hoje valem mais de R$ 90 mil 
(ANSA).

O Samba Financial Group 
anunciou o nome de 
Rania Mahmoud Nashar 

como presidente do banco. 
Em uma notifi cação à Bolsa 

de Valores, o grupo afi rma que 
Nashar tem experiência profi s-
sional de quase 20 anos e foi for-
mada internamente por meio de 
um programa de treinamento 
para cargos de gestão. Mesmo 
se outras sauditas continuam 
a assumir vários cargos de res-
ponsabilidade, as contratações 
de duas mulheres para chefi ar 
instituições fi nanceiras decisi-
vas para o mercado são raras 
em um país que impõe muitas 
restrições às mulheres.

A Arábia Saudita é o único 
país do mundo a proibir mu-
lheres de dirigir. Além disso, 
elas precisam do acordo de 
um parente próximo, como pai, 
marido ou irmão, para aceitar 
um emprego, estudar ou viajar 
para o exterior. Embora essa 
permissão raramente seja ne-

Sarah Al Suhaimi foi nomeada chefe da NCB Capital, a unidade 

de investimento do Banco Comercial Nacional.

Até o início do carnaval, 
o Ministério da Saúde vai 
distribuir 77 milhões de pre-
servativos em todo o Brasil. A 
ação faz parte da campanha 
nacional de prevenção às 
doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs), sobretudo 
HIV/aids, lançada ontem (21) 
em Salvador pelo ministro da 
Saúde, Ricardo Barros. Este 
ano o slogan da campanha é 
‘No Carnaval, use camisinha e 
viva essa grande festa!’.

“Especialmente aos jovens, 
nós fazemos um apelo para 
que usem camisinha. Nós 
temos um crescimento muito 
grande de infecção de HIV 
entre os jovens, especialmen-
te de 15 a 24 anos e é muito 
importante que possamos 
controlar isso”, disse o minis-
tro. A distribuição das camisi-
nhas será feitas em postos de 
saúde e em unidades móveis 
instaladas pelas prefeituras 
durante os dias de folia. Serão 
74 milhões de preservativos e 
3 milhões femininos.

O Brasil enfrenta uma epi-
demia de casos de HIV/aids, 
com cerca de 40 mil novos 
infectados por ano, princi-

Lançamento da campanha de prevenção a DSTs no Carnaval, 

em Salvador.

Cerca de 1,5 milhão de turistas 
deixaram de ir a Paris no ano pas-
sado devido à ameaça terrorista, 
mostra relatório publicado ontem 
(21) pelo Comitê de Turismo da 
Île-de-France, região onde fi ca 
a capital francesa. Os atentados 
de 2015 em Paris assustaram 
os turistas, especialmente os 
estrangeiros. No ano passado, os 
hotéis registraram queda total de 
9% em suas reservas de visitantes 
em relação a 2015.

A baixa mais significativa 
está entre os turistas chineses: 
quase 270 mil deixaram de 
visitar Paris – uma diminuição 
de 21,5%. No entanto, no setor 
hoteleiro, os japoneses são os 
principais responsáveis pelos 
prejuízos: eles fi zeram 225 mil 
reservas a menos em 2016, o 
que corresponde a uma queda 
de 41,2%. Entre os visitantes 
europeus, os russos foram os 
que mais deixaram de ir à capital 
francesa. Paris recebeu cerca de 
65 mil visitantes da Rússia em 
2016, uma diminuição de 27,6%. 

Policiamento em pontos estratégicos de Paris.
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Mulheres assumem 
presidência de grupos 

fi nanceiros na Arábia Saudita
Duas mulheres sauditas foram nomeadas para dirigir grandes instituições fi nanceiras na Arábia Saudita, 
incluindo a Bolsa de Valores, o primeiro mercado fi nanceiro árabe, apesar das restrições impostas às 
mulheres no regime ultraconservador do Golfo, governado por uma versão ortodoxa do Islã

da Bolsa de Valores saudita, 
conhecida como Tadawul. 
Suhaimi continuará também a 
chefi ar a NCB Capital, a unida-
de de investimento do Banco 
Comercial Nacional.

Sarah foi em 2014 a primeira 
mulher saudita a ser nomeada 
como presidente do banco de 
investimento, de acordo com 
a agência Bloomberg News. A 
Arábia Saudita está tentando 
incentivar o emprego das mu-
lheres com um programa de 
reforma ampla para reduzir 
a dependência da economia 
saudita do setor do petróleo. 
No último trimestre de 2016, 
a taxa de desemprego entre as 
mulheres sauditas foi de 34,5% 
contra 5,7% entre os homens, de 
acordo com estudo citado pela 
empresa Jadwa Investment. A 
Arábia Saudita quer aumentar 
para 28% o percentual de mu-
lheres no mercado de trabalho 
até 2020, contra 23% em 2016 
(Radio France Internationale).

cessária para cargo no setor 
público, organizações de defesa 
dos direitos das mulheres sau-
ditas afi rmam que o documento 
é muitas vezes necessário no 
setor privado.

O banco Samba destacou 
que Rania Mahmoud Nashar é 
reconhecida por uma associa-
ção americana que combate 
crimes fi nanceiros, como uma 

das especialistas na luta contra 
a lavagem de dinheiro. A che-
gada de Rania Nashar à frente 
do banco Samba foi precedida 
da demissão do CEO da institui-
ção, Sajjad Razvi, por motivos 
pessoais. Rania assumiu o co-
mando do banco três dias após 
a nomeação de outra mulher, 
Sarah Al Suhaimi, como chefe 
do Conselho de Administração 

Saúde vai distribuir
77 milhões de camisinhas

palmente entre jovens de 20 
a 24 anos.

Além da prevenção, a cam-
panha também faz um alerta 
para a necessidade de passar 
por testes que podem diagnos-
ticar as DSTs. No caso de aids, 
por exemplo, há mais de 100 
mil brasileiros que vivem com 
a doença sem saber, segundo 
Ricardo Barros. Além disso, a 
taxa dos soropositivos que es-
tão em tratamento não chega a 
30% do total de infectados que 
sabem do diagnóstico.

“Outro apelo que fazemos 
também é para que todos fa-
çam a testagem, porque temos 
mais de 100 mil brasileiros 
que são portadores de HIV e 
não sabem. E temos mais de 
200 mil pessoas que têm o 
vírus, sabem disso, mas não 
se tratam. O tratamento que 
temos disponível no Brasil é 
o melhor do mundo e é muito 
importante que tenhamos 
o controle epidemia de HIV 
no país”, afi rmou o ministro 
(ABr).

Terrorismo: 1,5 milhão de turistas 
deixaram de ir a Paris em 2016

Depois deles, estão italianos 
(-26,1%), espanhois (-9,9%) e 
britânicos (-8,6%).

Segundo Comitê de Turismo 
da Île-de-France, o setor regis-
trou perda total de 1,3 bilhão  de 
euros em 2016.  A presidente da 
região da Île-de-France, Valérie 
Pécresse, diz que não poupa 
esforços para atrair mais turistas 
este ano, investindo na seguran-

ça, na qualidade do acolhimento 
e em campanhas de informação. 
Apesar da ameaça terrorista, a 
França continua sendo o primei-
ro destino turístico no mundo. 
No total, cerca de 83 milhões de 
turistas estrangeiros visitaram o 
país no ano passado, ou seja, 2 
milhões a menos que o recorde 
registrado em 2015 (Rádio 
France Internationale).

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo nº 0002906-74.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Elis De Faria Borella, CPF 359.139.468-80, que nos autos da ação Monitória, requerida
por União Social Camiliana, em fase de cumprimento de sentença, foi determinada a sua Intimação por
edital (NCPC, artigo 257, inciso III) para, no prazo de até 15 (quinze) dias, pagar o débito exequendo de
R$ 7.632,74 (fevereiro de 2016), quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente (tabela do TJSP)
a partir de abril de 2016 e acrescida dos juros de mora legais (1% ao mês) a partir de maio de 2016 e até
o efetivo pagamento, ficando ainda advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o pagamento
voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar
impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525). Não ocorrendo
pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, “caput” do NCPC), o débito será
acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos
termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de agosto de 2016.                                                       (21 e 22)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0024115-05.2011.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 8ª
VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Maria Aparecida de Godoy, CPF: 806.683.808-53, que nos autos da ação de Procedimento
Sumário, ora em fase de execução, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda., foi
procedida a penhora dos direitos aquisitivos da executada Maria Aparecida de Godoy como promitente
compradora do imóvel matrícula nº 14.252 - Cartório de Registro De Imóveis Da Comarca De Avaré -
SP, consistente no lote nº 06 da Quadra “CR” do loteamento denominado “Terras de Santa Cristina -
Gleba III”, situado no perímetro urbano de Itaí/SP, bem como de que foi constituída depositária do bem
penhorado. Não tendo sido localizada a executada, foi deferida a sua intimação por edital, para que no
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, apresente impugnação, na ausência da qual
prosseguirá a ação até final, com a eventual adjudicação do bem ou praceamento. Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2016.                             (21 e 22)

Neymar será 
processado por 
corrupção e fraude

A Suprema Corte da Espanha 
rejeitou as apelações apresen-
tadas por Neymar, Santos e 
Barcelona e manteve o processo 
criminal contra todos por crimes 
de corrupção e fraude por causa 
da transferência do atacante bra-
sileiro para a Espanha. A decisão 
fará com que eles sejam julgados 
criminalmente e o jogador, seus 
representantes e os dirigentes 
esportivos poderão ser conde-
nados a dois anos de prisão e a 
pagar uma multa de 10 milhões 
de euros.

As apelações haviam sido 
apresentadas tanto por Neymar, 
como por seu pai e empresário, 
sua mãe, Nadine Gonçalves, pela 
empresa da família, a N&N, pelo 
ex-presidente do Santos Odilio 
Rodrigues e pelo ex-presidente 
do Barcelona Sandro Rosell. A 
acusação foi feita pela empresa 
DIS, dona de 40% dos direitos 
econômicos do atacante en-
quanto ele atuava pelo Santos. 
A empresa acusa todos os en-
volvidos de agirem por má fé, já 
que a venda de Neymar foi por 
uma cifra muito maior do que a 
divulgada (ANSA).


