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Em 2009, o amigo, colega e irmão LUIZ FLÁVIO 

BORGES D’URSO, então presidente da OAB, seção de 

São Paulo, concorria à reeleição. A luta foi acirrada 

e, como soe acontecer em campanhas eleitorais, em 

alguns arraiais os ânimos se exaltaram. Menos no do 

D’Urso, que se manteve equilibrado e respeitador, com 

a serena convivção de que a boa administração que 

desenvolvera seria reconhecida pela classe. Membro do 

Conselho Estadual da Ordem, apoiando clara e fran-

camente o presidente D’Urso, eu observava a marcha 

dos acontecimentos e, ao fi nal, no dia da proclamação 

do resultado das urnas, escrevi a crônica abaixo, que 

agora trago a todos meus leitores.

ESSA ELEIÇÃO FOI PODA!
Os caipiras – como eu – estão habituados a esta realidade: 

em determinada época, é necessário aplicar a PODA às árvores 
frutíferas para que deem mais e melhores frutos. Podar é cortar 
galhos estéreis, ramos inúteis e partes improdutivas que apenas 
se nutrem da seiva da árvore e não lhe trazem nenhum benefício...

Por isso, essa eleição foi poda!
No nosso caso, temos que considerar que muitos bons cole-

gas – nem estéreis, nem inúteis, nem improdutivos –  se foram. 
Em política isso se chama DEFECÇÃO, fenômeno pelo qual, 
pela porta da frente, antigos correligionários se transferem 
para outro grupo . É um ato legítimo, livremente praticado no 
império da democracia. Companheiros saem com dignidade e 
ética, de forma tal que a amizade, o companheirismo e a con-
vivência sadia não sofrem abalo, pois a opção política – que é 
efêmera – não compromete o respeito mútuo – que é perene. 
Tornam-se adversários políticos, jamais inimigos pessoais. 
São como aquele operador do Direito com quem deparamos 
no exercício de nossa atividade jurídica: ex-adverso sim, mas 
colega, digno de respeito!

Como já dito, os que agem com essa transparência e lealdade, 
saem pela frente! 

O lamentável, porém, é que, nesta campanha, uns poucos 
colegas optaram, livremente, por queimar os valores maiores 
da honra e da amizade pessoais na fogueira sandia da calúnia e 
da maledicência. Não mostraram qualquer escrúpulo em lançar 
mão de mentiras e de fraudes, às vezes menos com  o objetivo 
de ganhar votos e mais com o de ofender, injuriar, enxovalhar, 
macular, ferir... 

Ao ouvir o D’Urso,  que não se valeu dessas vilezas em nenhum 
momento, contra quem quer que fosse, falar a respeito desses 
colegas – alguns até há pouco tempo dentro do nosso Conselho 
e do círculo de sadia amizade – lembrava-me desta triste expres-
são: “Ao ser ferida pelo machado, a árvore vê, com tristeza, que 
o cabo é de madeira!”, assim como do lamento do Apóstolo São 
João: “Saíram de nós, mas não eram de nós; porque se fossem 
de nós fi cariam conosco; mas isto é para que se manifestasse 
que não são todos de nós.” (I Carta, capítulo 2, versículo 19).

Trago à colação, também, as palavras do poema de Drumond: 
“E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a 
noite esfriou, e agora, José? E agora, você? ...” 

Em discurso após a proclamação dos resultados que o con-
sagraram vencedor do pleito com 7.209 votos sobre o segundo 
colocado; 34.520 sobre o terceiro e 42.240 sobre o quarto, Luiz 
Flávio Borges D’Urso disse, uma vez mais, que é presidente 
de todos os advogados do Estado de São Paulo e assim vai 
agir – como sempre o fez. Lá dentro, porém, vinha-me à mente 
uma outra expressão: “Podemos arrancar todos os pregos que 
foram cravados numa tábua, mas o furos fi cam.”! Não é o caso 
do D’Urso,sempre tolerante, mas não pude deixar de lembrar 
da frase de John Kennedy: “Perdoe seus inimigos. Mas anote 
seus nomes”! 

Volto a dizer que não é o caso de nosso Luiz Flávio, que pre-
side sem revanchismo, e tratará bem a todos: os que fi caram a 
seu lado e os que partiram para campos adversos. Sentir-se-ão 
à vontade para continuar mantendo os mesmos vínculos de 
amizade e camaradagem de sempre, os que,  por razões de 
foro íntimo, apoiaram outro candidato, – com ética e respeito. 
Praticaram a democrática DEFECÇÃO e saíram  pela frente!

Inevitável constrangimento sentirão aqueles que não souberam 
fazer a mais nobre das políticas – a de classe – com decência, paz, 
honestidade e respeito ao concorrente e à advocacia.  A maneira 
como saíram e agiram, não pode ser chamada DEFECÇÃO, mas 
DEFECAÇÃO. E, obviamente, 
não saíram pela frente!

Em 19.11.09.
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Recordar
é viver...

O mês de maio mostrou re-
sultados desanimadores com 
relação ao mercado de crédito, 
a propensão a tomar novos 
empréstimos e a segurança do 
crédito. Segundo a Pesquisa 
de Risco e Intenção e Endivi-
damento, elaborada mensal-
mente pela FecomercioSP, em 
maio, o Índice de Intenção de 
Financiamento registrou 15,6 
pontos, queda de 16,4% em 
relação a abril, porém, ainda é 
8,5% superior ao registrado no 
mesmo mês de 2016, quando o 
indicador alcançou 14,4 pontos.

 O Índice de Segurança de 
Crédito também apresentou 
retração no mês, passando 
dos 82 pontos em abril para 
72,3 pontos em maio, recuo 
de 11,8%. Na comparação 
com o mesmo mês de 2016, 
houve queda de 9,7%, quando 
o indicador estava em 80,1 
pontos. A segurança de cré-

dito apresentou maior queda 
(19,7%) entre os consumido-
res endividados, passando dos 
64,9 pontos em abril para os 
atuais 52,2 pontos e retração 
de 17,3% na comparação com 
o mesmo mês de 2016, quando 
foram alcançados 63,1%. En-
tre os não endividados, houve 
queda de 9,4% na comparação 
mensal e retração de 5,1% no 
contraponto anual.

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
após alguns meses de retomada 
gradativa da intenção do consu-
midor em voltar ao mercado de 
crédito e fi nanciar parte de suas 
compras, maio veio interrom-
per esse comportamento. Resta 
saber se isso é apenas momen-
tâneo, um erro estatístico, ou de 
fato uma expressão do cansaço 
em esperar uma melhoria da 
economia mais proeminente e 
veloz (FecomercioSP).

De acordo com os dados, 
no período, 27% dos 
gastos foram destinados 

para alimentação e bebidas 
dentro do lar, higiene e limpeza 
caseira, 33% foram direciona-
dos para habitação, transporte 
e serviços públicos, enquanto 
40% para demais setores, como 
saúde, educação e lazer. As 
contas de serviços públicos, 
que se destacaram em 2015, 
não aumentaram em 2016. Em 
2006, comprometiam 10% do 
orçamento, dez anos depois 
recuaram para 7%. 

O item que mais contribuiu 
para o aumento dos gastos em 
2016 foi a alimentação dentro 
do lar, seguida por transporte, 
saúde, alimentos e bebidas 
fora de casa, higiene pessoal, 
bebidas dentro do lar, artigos 
de limpeza, educação, comu-
nicação e lazer. Nesse cenário, 
a classe DE surge como a que 
mais sofreu com as dívidas, uma 
vez que a renda média mensal 
de R$ 1.922 foi superada pelos 
gastos, na casa dos R$ 1.997. 

Gastando mais do que recebe, 
brasileiro volta a comer fora e 
não abre mão da conectividade

Mais da metade das famílias brasileiras (51%) gastou mais do que ganhou em 2016. Segundo o Holistic View, 
levantamento da Kantar Worldpanel que mapeia os últimos movimentos de consumo no país, enquanto a renda média 
mensal dos brasileiros foi de R$ 3.108, o valor médio empregado em despesas fi cou em R$ 3.159 no ano passado

gastos fora de casa com alimen-
tos e bebidas voltaram a subir. 
Entre os itens mais consumidos 
estão os sanduíches, lanches e 
salgados, fundamentais para 
a recuperação. O jantar apa-
rece como a refeição menos 
realizada fora dos domínios do 
domicílio. 

Outro destaque do período 
é que a comunicação ganhou 
ainda mais importância para 
os consumidores. No ano 
passado, cada lar, em média, 
empregou R$ 969 com conta/
crédito de celular ou aquisição 
de aparelho. Em 2013, o valor 
era de R$ 767. Mesmo entre 
os endividados, os gastoscom 
comunicação tiveram aumento 
de 23%. Muito além do uso para 
ligações telefônicas, o telefone 
celular é usado cada vez mais 
para acesso à informação, troca 
de mensagens, acesso às redes 
sociais e à internet para fazer 
pesquisa de preços e produtos.

Fonte e mais informações: 
(www.kantarwor ldpanel .
com/br). 

O Holistic View apontou 
ainda que quanto menor o 
poder aquisitivo, maior a 
importância dos produtos de 
grande consumo para os gas-
tos – alimentação e bebidas 
consumidas dentro do domi-
cílio, higiene e limpeza. Entre 
todas as classes, apenas a AB 
não tem como gasto primordial 
a alimentação dentro do lar – 
transporte aparece no topo 
com 16,5%, enquanto o item 
com 14,2%. Já na C e na DE, 

respectivamente, abocanha 
21,6% e 26,2% do gasto. 

A análise do ano passado re-
vela também que a maior renda 
se concentra no Centro Oeste, 
Grande São Paulo e Sul, com 
os maiores gastos aparecendo 
no Grande RJ e Leste e mais 
interior do Rio. Mesmo compro-
metendo mais do que ganham, 
os brasileiros retomaram uma 
prática que se enfraqueceu 
durante os períodos de maior 
instabilidade econômica: os 

Fones de ouvido aumentam 
riscos de assaltos e acidentes

para evitar que essas situações 
ocorram: 
 1. Fique atento: preste 

sempre atenção na rua, 
no ônibus, metrô ou em 
centros comerciais;

 2. Evite locais desertos: 
evite andar por locais 
desertos, com pouca 
iluminação. Não pegue 
atalhos em becos, ruas 
desconhecidas, constru-
ções e terrenos;

 3. Não deixe o celular à mos-

tra em ruas de grande 
movimento e transporte 
público. Procure levá-lo 
no bolso e deixe o modo 
vibrador acionado;

 4. Caminhe no centro 
da calçada e contra o 
sentido do trânsito; é 
mais fácil perceber a 
aproximação de alguém 
ou algum veículo.

Fonte e mais informações (http://
www.johnsoncontrols.com).

O uso de fones de ouvido se 
tornou um hábito para muitos 
pedestres, ciclistas e motoci-
clistas. O problema é que a 
falta de atenção aos barulhos 
feitos ao redor, como buzinas, 
vozes e outros avisos sonoros, 
traz riscos de assaltos e aci-
dentes ao usuário. Ao utilizar 
os fones, as pessoas atingem 
um outro estágio emocional, 
aumentando a distração e 
a incapacidade de perceber 
sons ao seu redor. 

Segundo especialistas, o risco 
de o usuário sofrer algum tipo 
de incidente é três vezes maior. 
Estudos demonstram que essa 
ação também reduz as fontes 
cerebrais que captam os estí-
mulos externos, diminuindo a 
atenção visual e fazendo com 
que as pessoas fi quem ‘cegas’ 
ao que se passa em sua volta. 

“Quando caminhamos na 
rua, por exemplo, é possível 
perceber se alguém está nos 
seguindo ou se algum veículo 
buzinou. Com o fone de ouvi-
do, a atenção fi ca concentrada 
na música e perdemos a capa-
cidade de ter uma resposta 
imediata a algum barulho sus-
peito em nossa volta”, explica 
Robert Wagner dos Santos, 
especialista em segurança 
da ADT, maior empresa de 
monitoramento de alarmes do 
Brasil. Confi ra algumas dicas 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Equant Brasil Ltda., com sede em São Paulo-SP, na Rua James Joule nº 65,
conjunto 32, 3º andar (Torre Sul), Cidade Monções, CEP 04576-080, inscrita no
CNPJ/MF nº 66.624.776/0001-90, comunica o extravio das 2 (duas) vias originais da
Alteração do Contrato Social da Sociedade, datada de 1 de novembro de 2002,
registrada perante a JUCESP sob o nº 265.452/02-8, em sessão 29/11/2002, que
estavam sob posse da Sociedade.

Incertezas políticas e 
reformas peocupam 

consumidores paulistanos

Começa no Chile a 
construção do maior 
telescópio do mundo

O European Extremely Large Te-
lescope (E-ELT), maior e mais so-
fi sticado telescópio já projetado na 
história da humanidade, começou 
a ser construído na última sexta-
-feira (26), sobre uma montanha 
no deseto do Atacama, no Chile. 
Assim que começar a funcionar, 
o ELT permitirá que astrônomos 
observem, com uma precisão ja-
mais alcançada por nenhum outro 
tipo de instrumento óptico, objetos 
distantes do Universo.

“O ELT produzirá descobertas 
que simplesmente nem podemos 
imaginar hoje, e certamente irá 
inspirar inúmeras pessoas em todo 
o mundo a pensar em ciência, em 
tecnologia e no nosso lugar no Uni-
verso. Isso trará grandes benefícios 
aos países membros do ESO, ao 
Chile e ao resto do mundo”, afi rmou 
Tim de Zeeuw, diretor geral do 
European Southern Observatory 
(ESO).

A montanha de três mil metros 
em que será construído o telescó-
pio, a Cerro Armazones, fi ca a cerca 
de 1.200 km de Santiago. A região é 
privilegiada para a astronomia, pois 
tem um céu noturno límpido, quase 
sempre livre de nuvens, graças à 
baixa umidade do ar.

Com a tecnologia avançada dos 
espelhos, o ELT poderá captar 13 
vezes mais luz que o Very Large 
Telescope (VLT), que atualmente 
é o maior do mundo. O projeto de 
construção ELT, que custará cerca 
de 1,2 bilhão de euros, original-
mente conta com a participação do 
Brasil. No entanto, para ser sócio 
do consórcio, o país precisaria ser 
membro efetivo do ESO, proces-
so que já se alonga há sete anos 
(ANSA/COM ANSA).

A Coldiretti, maior associação 
de apoio à agricultura italia-
na, informou que, a partir de 
agora, estabelecimentos que 
comercializam trufas e fungos 
frescos deverão informar por 
meio de cartazes ou etiquetas 
o local da colheita ou cultivação 
dos produtos. A medida foi uma 
decisão da Comissão Europeia 
para “desmascarar perigosas 
artimanhas no comércio de 
produtos ‘Made in Italy’” e evi-
tar que produtos estrangeiros 
sejam colocados à venda como 
se fossem italianos.

“A Comissão Europeia deixou 
claro que as indicações obriga-

tórias devem estar presentes 
nos documentos que acompa-
nham o produto em todas as 
fases da comercialização, e que 
a indicação do país de origem é 
obrigatória para todas as frutas 
e legumes frescos, mesmo que 
isentos da Norma de Comer-
cialização Geral, como trufas 
e fungos”, disse a Coldiretti. A 
norma é uma forma de dar mais 
segurança ao consumidor de 
produtos frescos. Só em 2016, 
mais de 7 mil toneladas de 
fungos e trufas frescas foram 
importados da Itália, informou 
a organização. (ANSA/COM 
ANSA).

Trufas e funghi italianos 
deverão ter selo de origem

Em evento de inauguração do 
escritório do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID) 
em São Paulo, ontem (29), o go-
vernador Geraldo Alckmin disse 
que seu partido está cauteloso 
com a crise política no país e 
evitou fazer comentários sobre a 
situação atual do governo federal 
e se o seu partido continuará 
apoiando o presidente Michel 
Temer.

“Não vamos fazer nenhuma 
análise neste momento. A 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral começa no dia 6 e não 
há razão para nenhuma espe-
culação neste momento”, disse 
Alckmin. “O PSDB tem tido 
atitude de cautela para ajudar 
o Brasil. Não podemos agravar 
uma situação que já é grave. Te-
mos que preservar a população, o 
emprego, a economia e agir com 
responsabilidade”, ressaltou. O 
governador também negou que 
tenha se reunido com o presi-
dente Michel Temer no fi nal de 
semana, em Brasília. “Não saí de 
São Paulo”, garantiu. 

O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) inau-
gurou um escritório de repre-
sentação em São Paulo. O BID é 

Alckmin diz que
PSDB está cauteloso sobre 

crise política

um banco multilateral de desen-
volvimento e uma das principais 
fontes de fi nanciamento para a 
América Latina e o Caribe. Hoje, 
a Corporação Interamericana de 
Investimentos (CII), braço do 
grupo BID, administra cerca de 
US$ 3,1 bilhões no Brasil. O ob-
jetivo da CII é ampliar a presença 
nos países-membros mutuários 
da América Latina e Caribe.

“O BID já é grande parceiro 
no fi nanciamento de obras es-
tratégicas para São Paulo, como 
o Rodoanel, a Linha 5 do Metrô, 
o saneamento básico, os progra-
mas de sustentabilidade como 
a Serra do Mar e agora também 
com o fi nanciamento do setor 
privado”, disse Alckmin (ABr).

Governador Geraldo Alckmin.
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