
No mundo atual, com as 

facilidades de locomoção e 

comunicação, os destinos 

turísticos competem de 

uma forma cada vez mais 

agressiva, e a tendência é 

o recrudescimento dessa 

disputa

Para se enfrentar a con-
corrência, há a neces-
sidade de um planeja-

mento estratégico com uma 
visão de longo prazo, que seja 
atualizado constantemente, 
permanecendo em constante 
mutação adaptando-se às 
novas realidades e às novas 
necessidades dos seus habi-
tantes e dos visitantes de um 
modo geral. O papel dos mu-
nicípios, considerados como 
um todo, no desenvolvimento 
do turismo, muitas vezes não 
é bem dimensionado ou é mal 
interpretado. 

Seu importante papel pode 
ser verifi cado pelo que consome 
um turista que se desloca a um 
destino. Do município, o turista 
consome o meio ambiente, seus 
atrativos turísticos, seus servi-
ços e suas infraestruturas, sua 
cultura, seu povo, seus estabe-
lecimentos e assim por diante. 
À soma agregada de todos esses 
fatores denominamos: produto 
turístico global.

Compõe o produto turístico 
global um aglomerado de ser-
viços que são utilizados pelo 
turista durante sua permanên-
cia em um destino, e a má qua-
lidade de qualquer um deles 
afeta a avaliação do conjunto 
e compromete os demais. Um 
hotel instalado na cidade pode 
ser reconhecido pela excelên-
cia no atendimento, mas se os 
demais serviços existentes na 
localidade não satisfi zerem o 
turista, este avaliará a experi-
ência como negativa.

Numa outra situação um 
atrativo pode ser bem pro-
movido, mas se as condições 
de acesso e permanência não 
forem satisfatórias, também 
a avaliação do visitante será 
negativa. Por outro lado, se 
melhoram as condições de 
acesso, a infraestrutura, e o 
atrativo turístico não satisfaz 
a curiosidade e o interesse dos 
visitantes, houve um investi-
mento que não terá retorno.

Outro aspecto que deve ser 
considerado, é que a valoriza-
ção do município e da política 
turística deve estar articulada 

entre os diversos setores da 
administração municipal. Se 
as ruas estiverem esburacadas, 
ou se as obras de conservação 
viária forem realizadas nos 
períodos de alta concentração 
de turistas, o turismo perde. 
Assim, há necessidade de co-
ordenação dos vários setores 
em que se divide a estrutura 
administrativa municipal.

O ponto fundamental que 
deve ser compreendido pelas 
autoridades municipais e pelo 
setor privado interessado, é que 
para o turismo ser um indutor 
do desenvolvimento local, o 
município deve ser tratado como 
real produto turístico, pois ele é 
percebido como um todo pelos 
visitantes. E para tanto devem 
ser feitos esforços o mais articu-
ladamente possível de promover 
e consolidar o nome do municí-
pio enquanto marca.

Os turistas pagam por ofertas 
concretas, mas esperam ex-
periências e benefícios gerais 
dos atrativos (coisas que ver e 
descobrir), dos serviços e infra-
estrutura (como facilitadores da 
prática turística) e das atividades 
(coisas que fazer, novas experi-
ências); tudo isto confi gurado e 
promovido a partir de uma ima-
gem prévia da cidade turística 
como um todo, seja por meio da 
propaganda institucionalizada ou 
daquela realizada boca-a-boca 
individualmente.

Em resumo, a cooperação 
entre o setor público e o priva-
do é imprescindível, por vários 
motivos. A competitividade de 
um destino e a satisfação do 
turista não depende somente 
do alojamento – o hotel, a 
pousada, o camping – e sim 
do conjunto da experiência 
turística que se satisfaz no 
alojamento, na praça, nas ruas, 
sendo atendido em um servi-
ço público, nos terminais de 
ônibus, nas lojas etc, ou seja, 
todo um conjunto de fatores 
que compõe o produto turístico 
global como um todo e que 
proporcionam a percepção de 
benefício ao cliente-turista.

As cidades devem com-
preender a necessidade de 
preservação de sua marca no 
mercado turístico, para manter 
ou ampliar suas possibilidades 
de atração e manutenção de 
uma população visitante.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Haroldo Gumes – Perse – Finalmente o gran-
de mestre, mui lídimo representante da laboriosa 
classe baiana de professores, desencantou! Abriu seu 
precioso baú e, pelo visto, teve um trabalho penoso, 
para compilar seus melhores escritos e depositá-los 
nessa obra, todos eivados com suas experiências e 

trato de senso ético fi losófi co. Nada lhe escapa: amor; existen-
cialismo; queda; superação; politica em seu cotidiano e princí-
pios básicos, em suma, o bom e tranquilo baiano(pleonasmo?) 
engrandece o universo literário, com sua elevada carga de 
sensibilidade. Obra para refl etir e deixar a’lma fl uir.

Verdades da Vida: Crônicas

Osmar Pinto Jr. e Iara Cardoso – Ofi cina 
de Textos - Interessante trabalho do casal de auto-
res, que tem o intuito, de levar ao público em geral, 
particularmente o leigo, informações fi dedignas, 
sobre esse fabuloso evento, o raio, revestido de 
uma certa mística, que desde primórdios, a muitos 
encanta e, além de muito assustar, poderá causar 

enormes e irreparáveis prejuízos. A dupla relata sua trajetória, 
no Brasil, desde 1500, até os dias atuais. Cientifi ca, editorial e 
jornalisticamente impecável. Deve ser lido e aplicado por toda 
população. Esclarecedor!

Brasil: Que raio de história

Renata Gracioso e Luiz Roberto Dal 

Poggetto – Edit. do Frades - O casal de autores, 
relata pormenorizadamente, uma estranha situação, 
vivida em sua total plenitude. Numa determinada 
manhã, estavam buscando algo para comer, quando 

repentinamente ele apresenta um aspecto de total apatia, como 
que adormecido. Estranhamente, uma voz desconhecida, vinda 
do seu corpo, preencheu o espaço. Em resumo: uma entidade – 
Frade Capuchinho - havia temporariamente, se apossado do seu 
corpo. Apresentou-se, e a partir dai, retornou diversas vezes, 
com o intuito de ministrar ensinamentos, que fazem o titulo 
da obra. Diferente e interessante enfoque espirita criacionista. 
Funde religião, religiosidade, história e ciência. Pode ser lido 
por não iniciados. Verdadeiramente impactante!

A Gênese da Alma Humana e 
Seu Desenvolvimento na Terra

Patrícia Favalle – Felipe Campos 

(Ilustr) – Equador - Maria Beatriz – Bia - é uma 
cadelinha, salsichinha, adotada por humanos. Toda 
sua trajetória é contada, com muita delicadeza, 

carinho e sensibilidade impar. Pode-se afi rmar que recebeu 
tratamento vip, o que deveria ser um padrão. A família huma-
na de Bia, ensina ao leitor, que um animal, merece e deve ser 
considerado um ente familiar, pois, participa ativamente dos 
momentos de alegria e tristeza, dando-lhes contornos, muitas 
vezes inimagináveis. As ilustrações, ajudam a comover o atento 
leitor. Seguramente, os infantes irão adorar a Bia. Aprenderão 
a respeitar os bichinhos. Os adultos sentirão “inveja” de sua 
Família!! Simplesmente emocionante!!

O Diário de Bia

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

Com apresentação de Ralph Peter.

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOÃO PAULO ROSSETTO NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de informática, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, no dia 02 
de agosto de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Paulo 
Sérgio Neves e de Izabel Cristina Rossetto Neves. A pretendente: PRISCILA SILVA 
DE SOUZA PINTO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
José dos Campos (Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 06 de fevereiro de 1989, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de João Bosco de Souza Pinto 
e de Gildete da Silva.

O pretendente: ROBSON DANTAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de edifi cações, nascido em São Paulo - SP, no dia 04 de junho de 1980, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Elpidio de Souza e de Maria 
Rosa Dantas de Souza. A pretendente: MARCIA SILVA BARONI, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira de segurança do trabalho, nascida em São Bernardo do Campo 
- SP, no dia 30 de junho de 1983, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de 
Mauri Baroni e de Maria de Lourdes Silva Baroni. Obs.: Edital procedente na Unidade 
de Serviço do 1º Sub. de Santo André, SP.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE VERPA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 31 de agosto 
de 1987, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz Camilo 
Leite e de Sandra Regina Verpa Leite. A pretendente: ADRIENNE CAROLINE NUNES, 
estado civil solteira, profi ssão analista de projetos, nascida em São Paulo (Registrada 
no Belenzinho) SP, no dia 09 de outubro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Dutra Nunes e de Walkiria Baena Bassan Nunes.

O pretendente: WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão supervisor operacional, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) 
SP, no dia 17 de julho de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Fernandes dos Santos e de Denice Quiteria da Paz dos Santos. 
A pretendente: THAIS FERREIRA MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 02 de dezembro de 
1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Neves 
Magalhães e de Gizelda Maria Ferreira Magalhães.

O pretendente: GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão editor 
de imagens, nascido em São Paulo (Registrado no Ibirapuera) SP, no dia 04 de setembro de 
1983, residente e domiciliado em Guaiauna, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Gonçalves 
de Oliveira e de Assunção Pereira Alves Gonçalves. A pretendente: DANIELE COSTA 
GOMES, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 07 de maio de 1986, residente e domiciliada em Guaiauna, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Fernando da Costa Gomes e de Eliane Maria Costa dos Santos.

O pretendente: WAGNER ANTONIO DA ROSA BARATELA, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 
30 de dezembro de 1979, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Wagner Baratela e de Ivaní da Rosa Baratela. A pretendente: ANDRESSA PINHEIRO 
GUERRA, estado civil solteira, profi ssão química, nascida em São Paulo (Registrada 
na Casa Verde) SP, no dia 07 de maio de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Napoleão Pinheiro Guerra e de Maria Irinéa Pinheiro Guerra.

O pretendente: WELLINGTON SÉRGIO MARTIANO SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistema, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Maria) SP, 
no dia 29 de maio de 1992, residente e domiciliado na Vila Santo Estevão, São Paulo 
- SP, fi lho de Sérgio da Silva Santos e de Anaclevis Martiniano Santos. A pretendente: 
BIANCA DE CARVALHO SILVA, estado civil solteira, profi ssão artista plástica, nascida 
em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 03 de novembro de 1994, residente 
e domiciliada na Vila Santo Estevão, São Paulo - SP, fi lha de Eno Sandro Silva e de 
Silvia Regina de Carvalho.

O pretendente: AARON FREIER, estado civil solteiro, profissão fotógrafo, 
nascido em Hamburgo, Alemanha, no dia 13 de janeiro de 1980, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, filho de Rudolph Barthold Hermann 
Freier e de Susanne Dina Brigitte Freier. A pretendente: MARILIA GABRIELA 
GOMES FECHIO, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 23 de agosto de 1988, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, filha de Ademir Antonio Fechio e de 
Maria Ines Gomes Fechio.

O pretendente: RAUL PIRES MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, 
nascido em São Paulo (Registrado na Casa Verde) SP, no dia 13 de novembro de 
1989, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Dias 
Moreira e de Lidia Elaine Pires. A pretendente: LARISSA GONÇALVES DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo (Registrada em 
Itaquera) SP, no dia 12 de novembro de 1996, residente e domiciliada na Vila 
Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Valter Gonçalves de Souza e de Patricia Ferreira 
do Nascimento.

O pretendente: RICARDO ELIAS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
corretor de câmbio, nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de março de 1979, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Zildo Elias do Nascimento e de Josefa 
Maria do Nascimento. A pretendente: AVILENE LIMA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Caculé (Registrada em Pirapá) BA, no dia 24 de 
outubro de 1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Donato da 
Silva e de Maria Maura Lima.

O pretendente: FELIPE MARTINEZ SANCHEZ DE ROJAS, estado civil solteiro, 
profi ssão analista bancário, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 22 de fevereiro 
de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Sanchez de 
Rojas Merino e de Maria Ignez Martinez Sanchez. A pretendente: JÚLIA BARROS DE 
FREITAS, estado civil solteira, profi ssão corretora de seguros, nascida em São Paulo 
(Registrada no Belenzinho) SP, no dia 17 de dezembro de 1988, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Rubens de Freitas Filho e de Lucrécia Maria de 
Barros Freitas.

O pretendente: JEFERSON LOPES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de marketing, nascido em São Paulo (Registrado na Penha de França) 
SP, no dia 26 de janeiro de 1980, residente e domiciliado no Jardim Arize, São 
Paulo - SP, fi lho de José Irineu de Souza e de Luci Lopes de Souza. A pretendente: 
TATIANA PERIC, estado civil solteira, profi ssão gerente compliance, nascida em 
São Paulo (Registrada em Cerqueira César) SP, no dia 09 de outubro de 1980, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Estevão Peric e de 
Eunice Endrigo Peric. Obs.: Cópia do edital enviada a Unidade de Serviço onde 
reside o pretendente.

O pretendente: ALIGUIERI MILONE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 26 de maio de 1984, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Fausto Milone e de Maria Perpetua 
Chaves Milone. A pretendente: ELLEN MIDORI NAGAI, estado civil solteira, profi ssão 
designer, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira César) SP, no dia 27 de 
janeiro de 1982, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Nagai e de Madalena Mikiko Nagai.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistema, nascido em Camocim (Registrado em Guriú) CE, no dia 26 de 
dezembro de 1989, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Evangelista Filho e de Maria Augusta da Silva Evangelista. A pretendente: ANA 
PAULA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Santo André - 
SP (Registrada em Itaquera, São Paulo - SP), no dia 02 de agosto de 1992, residente 
e domiciliada na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de José Marcos da Silva e de Maria 
Aparecida da Conceição Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE MOURA MARTINS, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em São Paulo (Registrado no Cambuci) SP, no dia 
22 de abril de 1990, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
João Martins e de Maria Helena de Moura Martins. A pretendente: DANIELE DOS 
SANTOS MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo 
(Registrada no Cambuci) SP, no dia 27 de maio de 1988, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Otaviano Aparecido da Silva Medeiros e de Inaja 
Carvalho dos Santos Medeiros.

O pretendente: LUIS FERNANDO RENSI CUNHA, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de janeiro de 1960, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim da Cunha e de Ruth Rensi Cunha. A 
pretendente: ELIZIA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
social, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 04 de janeiro de 1972, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Vitorino da Silva e de Zelia 
Pereira Larangeira da Silva.

O pretendente: GLEDSON FERREIRA DE ALMEIDA, estado civil divorciado, 
profi ssão inspetor de qualidade, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 13 
de janeiro de 1985, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho 
de João Carlos de Almeida e de Terezinha Maria Ferreira de Almeida. A pretendente: 
JULIANA MANILHA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07 de outubro de 1985, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Newton Sergio Manilha e de Aparecida Piero 
Manilha. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de São Bernando do 
Campo, SP.

O pretendente: RENNER FERRARI DOTTO MAGALHÃES, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Osasco (Registrado no 2º Subdistrito) SP, no 
dia 29 de julho de 1992, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de Umberto Lopes Magalhães e de Erlen Maria Dotto. A pretendente: JESSICA 
TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo (Registrada no Ibirapuera) SP, no dia 08 de fevereiro de 1991, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Teixeira dos Santos e 
de Janet Sanchez Nascimento.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE MARQUES JORNALO, estado civil solteiro, 
profi ssão químico, nascido em São Paulo (Registrado no Brooklin) SP, no dia 23 
de março de 1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Luiz Antonio Jornalo e de Vera Lucia Pires Marques Jornalo. A pretendente: DEISE 
DECKERT, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Guarulhos 
(Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 25 de setembro de 1980, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Deckert e de Denize 
Pereira Deckert.

O pretendente: CESÁR SERVONE, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de março de 1975, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, filho de Nelio Virgilio Servone e de Maria Augusta 
Dalló Servone. A pretendente: LEILA MARA JERONIMO, estado civil solteira, 
profissão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 02 de fevereiro de 1976, 
residente e domiciliada em Vargem - SP, filha de Adriano Joaquim Jeronimo e 
de Marlise Monte Jeronimo. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de 
Vargem, SP.

O pretendente: RONALDO BIANEZI JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
elétrico, nascido em São Paulo (Registrado na Aclimação) SP, no dia 15 de setembro de 
1981, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo 
Bianezi e de Marli Borges Bianezi. A pretendente: ÉVELYN DEMARI RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo (Registrada no 
Belenzinho) SP, no dia 14 de fevereiro de 1984, residente e domiciliada na Vila Gomes 
Cardim, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Coutinho Rodrigues e de Maria de Lourdes 
Demari Rodrigues.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIS CÉSAR MARTINS SILVINO, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Monte Alegre - MG, no dia 25 de maio de 1963, residente 
e domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de José Silvino e de 
Dalva Zilda Martins Silvino. A convivente: NILVA RAMOS, estado civil divorciada, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 06 de junho de 1965, 
residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo 
Ramos e de Maria Lucia Ramos. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo Art. 8º da 
Lei Federal 9278/96.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O presidente da Comissão 
Europeia, Jean-Claude Juncker, 
abriu uma refl exão sobre o 
futuro da União Europeia (UE) 
após o Brexit apresentando 
cinco cenários como base

O “Livro Branco” sobre o futuro da Europa 
tem o objetivo de estabelecer uma base 
para uma discussão na cúpula em Roma, 

que acontece dia 25 de março, por ocasião do 
60º aniversário do projeto europeu.

Juncker listou cinco diferentes opções sobre 
até onde pode caminhar a União Europeia de 27 
países até 2025 e depois da eventual saída do 
Reino Unido, em meados de 2019. A primeira 
ideia é de manter a atual direção, ou seja, a UE 
continuaria com as atuais políticas, além de 
reforçar a segurança e a defesa exterior, assim 
como garantir a recuperação econômica.

A segunda se concentra “apenas” sobre o 
“mercado único”, que visa um projeto europeu 

União Europeia prevê 5 cenários após Brexit
mostra uma Europa “a várias velocidades”, no 
qual os países terão um aprofundamento de 
políticas específi cas e os que desejarem poderão 
avançar para uma cooperação militar e até mes-
mo um combate ao terrorismo. Os direitos dos 
cidadãos dependeriam do local de origem.

A quarta ideia “fazer menos e melhor” prevê 
que os 27 países devem concentrar esforços 
nas áreas que defi nem como prioritárias. “Uma 
divisão mais clara das responsabilidades ajuda 
os cidadãos a compreender melhor o que se 
administra na UE”, mas os 27 poderiam “ter difi -
culdades para defi nir que áreas devem priorizar”, 
afi rma o relatório da Comissão Europeia.

O último cenário “fazer mais unidos” estabe-
lece que os países compartilhem mais poder, 
recursos e tomadas de decisão em todas os 
âmbitos desde a Eurozona até questões de 
defesa, imigração ou energia “para enfrentar os 
desafi os do dia a dia”. No entanto, o documento 
adverte para o “risco de alienar partes da socie-
dade que sentem que falta legitimidade à UE 
ou que possui muitos poderes em detrimento 
das autoridades nacionais” (ANSA).

centrado na cooperação econômica no âmbito 
do mercado único, o que facilitaria as tomadas 
de decisão, principalmente em temas como 
migração, segurança e a defesa. “ Os direitos 
dos cidadãos derivados da legislação da UE 
(como a livre circulação dentro do bloco) po-
deriam ser restringidos com o tempo”, afi rma 
o Livro Branco. 

O terceiro cenário “quem quer mais faz mais” 


