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OPINIÃO

Nove mil anos em doze

O plano de metas de 

Juscelino Kubitschek, 

quando foi eleito 

presidente da República 

em 1955, tinha como 

síntese de sua proposta 

de desenvolvimento o 

mote “50 anos em cinco”

Curiosa analogia pode 
ser estabelecida em 
2018, considerando-se 

as eleições, as reivindicações 
do agronegócio ao governo e a 
recente descoberta do Museu 
de Arqueologia e Etnologia 
da USP, de que, há nove mil 
anos, os habitantes originais 
da Amazônia brasileira já 
cultivavam mandioca, feijão, 
abóbora, goiaba e castanha-
-do-pará, inclusive manejando 
o solo para que se tornasse 
mais fértil.

Nossos agricultores ances-
trais realizavam seu trabalho 
de modo tão efi ciente, que 
o Sudoeste Amazônico cre-
dencia-se a ser caracterizado 
como berço pré-histórico da 
agricultura, em posição simi-
lar à do Crescente Fértil, no 
Oriente Médio, e à dos vales 
dos grandes rios chineses. E 
fi zeram tudo isso, obviamen-
te, sem ajuda do Estado, que 
sequer existia. 

Guardadas as devidas pro-
porções, o agronegócio bra-
sileiro tem se desenvolvido 
de maneira notável, movido 
muito mais pelo empenho, 
capacidade de trabalho e te-
nacidade dos seus empresários 
e trabalhadores do que pelo 
apoio estatal. Apesar de sua 
importância cada vez maior 
para nossa economia e balan-
ça comercial, há numerosas 
e relevantes lacunas a serem 
supridas por políticas públicas 
adequadas.

Nesse sentido, é crucial que 
o presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, e a futura ministra da 
Agricultura, deputada federal 
Tereza Cristina, deem atenção 

ao substantivo documento com 
as propostas do setor, que ha-
via sido entregue aos candida-
tos às eleições deste ano. A sua 
elaboração foi capitaneada por 
Roberto Rodrigues, coordena-
dor de Agronegócio da FGV e 
reconhecido especialista no 
tema. 

As sugestões, muito perti-
nentes, abrangem o período 
até 2030, ou seja, quatro man-
datos presidenciais. Podemos 
considerar, então, levando-se 
em conta a ainda modesta 
participação do Estado no 
fomento da atividade e a mi-
lenar atividade desta, recém-
-descoberta pelos cientistas, 
tratar-se de um plano de metas 
que contempla “nove mil anos 
em 12”.

As principais sugestões, 
embora algumas sejam espe-
cífi cas, têm congruências com 
as reivindicações de distintos 
segmentos: segurança jurídica, 
menos burocracia, melhorias 
na logística e na armazenagem, 
investimentos na sustentabi-
lidade, Estado menor e mais 
efi ciente e reformas estrutu-
rais (previdenciária, tributária 
e política). 

Eu acrescentaria: mais aces-
so a crédito, inclusive para os 
pequenos e médios produ-
tores, e aperfeiçoamento do 
seguro rural. Como defi niu o 
próprio Roberto Rodrigues, 
trata-se de um projeto que 
transcende à agropecuária, 
pois objetiva “transformar o 
Brasil no campeão mundial da 
segurança alimentar”.

Cultivar a terra, conforme 
constatam os pesquisadores 
da USP, está em nosso DNA há 
quase dez mil anos. Que o novo 
governo seja um marco para 
o infi nito desenvolvimento do 
agronegócio, o presente e o 
futuro do País!

(*) - É engenheiro (Escola de 
Engenharia de São Carlos - EESC/
USP), presidente do Conselho de 
Administração da São Martinho e 

membro da Academia Nacional de 
Agricultura (ANA).

João Guilherme Sabino Ometto (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Atento anuncia quase 3,4 mil oportunidades de 
emprego em estados do Sudeste 

@A Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e 
terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América 

Latina e uma das líderes mundiais em seu setor, anunciou nesta se-
mana a abertura de 3.696 vagas de emprego em todo o país, sendo 
3.230 para a área de atendimento ao cliente e 466 para a de trade 
marketing. A maior parte das oportunidades (3.332 vagas) são para 
moradores da região Sudeste. Ao todo, são 3.130 posições abertas para 
interessados em atuar como operador de atendimento, função para 
a qual não é necessário que o candidato tenha experiência anterior. 
Destas, 1.350 são para São Paulo, capital; 230 em Guarulhos; 175 em 
São Bernardo do Campo; 160 em Ribeirão Preto; 120 em Santos; 115 
em São José dos Campos; 75 em São Caetano do Sul; 70 em Santo 
André e 835 no Rio de Janeiro. As demais 202 oportunidades são 
para a área de trade marketing, para os cargos de Consultor, Promo-
tor de Vendas e Supervisorde Negócios. Destas, 144 estão em São 
Paulo, 39 em Minas Gerais e 19 no Rio de Janeiro. Para concorrer, 
os interessados devem ter idade acima dos 20 anos, experiência com 
vendas externas (porta a porta), veículo próprio e disponibilidade 
para viagens (recrutamento@atento.com.br).

Rede social adulta da América Latina lança app 
de troca de casais e investe na segurança e sigilo

@AO Sexlog, maior rede social adulta da América Latina, com 
mais de 10 milhões de usuários cadastrados, acaba de lançar 

o Ysos, novo aplicativo para os solteiros que buscam ménage e 
também para os comprometidos que querem se aventurar e expe-
rimentar a troca de casal. Tudo isso com muito mais segurança e 
privacidade. Ysos já está disponível para usuários de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e chegará em São Paulo em 2019. Por meio da ge-
olocalização, o aplicativo permite que seus usuários encontrem 
parceiros e, com isso, selecionem as pessoas para participarem da 
sua "Galeria Privada". Nesse espaço reservado, poderão comparti-
lhar suas fotos, inclusive íntimas, com mais privacidade. Com o foco 
na segurança e sigilo, o Ysos proporciona uma interface discreta 
para seus usuários, já que fotos mais explícitas e de rosto não 
são permitidas fora da galeria Privada. Desta forma, este recurso 
facilita o uso da ferramenta que pode ser feito em qualquer hora e 
lugar sem constrangimento. "Nós pensamos muito na privacidade e 
segurança dos nossos usuários e foi isso que nos motivou a lançar 
o Ysos (http://ysosapp.com.br).

Smart Cities: cidades cada vez 
mais inteligentes

Carlos Rodolfo Sandrini (*)
 

Além disso, a cidade inteligente cria laços culturais que une 
seus habitantes, propicia desenvolvimento econômico e 
melhoria da qualidade de vida.

Em busca do status de Smart City, cidades de todas as regiões 
do planeta irão investir entre US$ 930 bilhões e US$ 1,7 trilhões 
ao ano até 2025. Porém, mais do que investimentos, a cidade 
para ser inteligente, necessita de iniciativas inteligentes do poder 
executivo e legislativo.

A iniciativa privada tem se reunido em fóruns mundiais, como 
o SmartCity Business America, para apontar soluções e opor-
tunidades de negócios no mercado das Smart Cities. Entre as 
adaptações, que seguem o desejo da população, estão a adoção 
de conceitos e tecnologias sustentáveis; inclusão urbana, ao 
contrário do isolamento das periferias; educação agregadora 
para evitar a radicalização; foco total na educação presencial e 
inclusiva até os 18 anos; e planejamento urbano que contemple 
os espaços para ensino e educação, que hoje não é apenas uma 
questão acadêmica.

Com essas novas características, as cidades inteligentes terão 
um aumento da oferta de emprego nos setores públicos, de 
hospitalidade e, principalmente, da economia criativa, área que 
tem crescido exponencialmente, tendo como processo principal 
o ato criativo e resultando, entre outros, na transformação da 
cultura local em riqueza econômica.

Essa evolução social e cultural promete gerar novo desejos, 
fazendo com que a cidade seja utilizada cada vez mais por prazer 
e promovendo ideais como inclusão, aproximação, conectividade, 
relacionamento e compartilhamento. O conceito aborda, também, a 
verticalização das cidades, com práticas sustentáveis e encurtando 
distâncias com soluções inteligentes de transporte, com o carro 
deixando de ser sonho de consumo; e uma transformação legislativa, 
que deverá possibilitar e encurtar caminhos para o desejo da maioria.

As novas tecnologias vão permitir, ainda, que as pessoas 
possam trabalhar em casa, além de não precisarem se deslocar 

Nas cidades inteligentes, o cidadão e os serviços essenciais estão conectados, utilizam energia limpa, 
reaproveitam a água, tratam o lixo, compartilham produtos, serviços e espaços, se deslocam com 
facilidade e usufruem de serviços públicos de qualidade

para adquirir o básico ou resolverem problemas burocráticos. 
Não tem mais lógica as pessoas se dividirem diariamente entre 
dois ambientes (residencial e comercial). Assim como não existe 
lógica no horário comercial padrão. Por qual motivo a maioria das 
pessoas é obrigada a se deslocar nos mesmos horários? Veremos, 
em breve, o fi m dos prédios comerciais como conhecemos. Já os 
prédios residenciais ganharão novos conceitos e funcionalidades.

Fica claro que os próximos anos serão de transformações in-
tensas nos grandes centros urbanos. O conceito das Smart Cities 
tem ganhado força em todos os continentes e, em breve, seus 
benefícios estarão presentes em nossas vidas. Em um ambiente 
cada vez mais degradado e com dicotomias religiosas e políticas, 
as cidades inteligentes, apostando na inclusão, em soluções com-
partilhadas e em serviços públicos efi cazes, podem representar 
a oportunidade de viver numa sociedade ideal.

 
(*) É arquiteto, urbanista e presidente do Centro Europeu

(www.centroeuropeu.com.br).

Esse é Marcello de Mo-
raes Siciliano, de 45 
anos. A Polícia Civil e o 

Ministério Público do Rio de 
Janeiro cumpriram na manhã 
de sexta-feira (14), mandado 
de busca e apreensão na casa 
de Siciliano (PHS), na Barra 
da Tijuca. 

O vereador, que estaria en-
volvido em grilagem de terras, 
é suspeito de envolvimento na 
morte da vereadora Marielle 
Franco. No site da Câmara 
dos Vereadores, um vídeo 
apresenta o parlamentar. O 
vereador conta, sem disfar-
çar o orgulho, que teria sido 
indicado ao Prêmio Nobel da 
Paz em 2010 por suas ações 
sociais em Vargem Grande 
e Vargem Pequena, na zona 
oeste do Rio, onde mora há 
mais de 20 anos.

No vídeo, o vereador se 
apresenta como “pai de fa-
mília, com cinco fi lhos e três 
netos”. Diz que trilhou sua 

Vereador do Rio, Marcello Siciliano (PHS), que disse que não 

“sabe o que está acontecendo”.
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Alvo de buscas no caso Marielle, 
Siciliano enaltece suas ações sociais

Empresário da área de construção civil, novato na política, pouco conhecido até dos próprios colegas 
da Câmara e eleito com forte votação na zona oeste, um tradicional reduto das milícias

estava em casa no momento 
da chegada dos agentes. Na 
residência foram aprendidos 
um tablet, um computador, 
HD e documentos. Investiga-
ções também apontam parti-
cipação, em menor grau, do 
ex-PM Orlando Curicica, que 
está preso na Penitenciária 
Federal de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte.

Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo, o general 
Richard Nunes, secretário 
da Segurança do Rio, afi rma 
que Marielle foi morta porque 
milicianos acreditaram que ela 
poderia atrapalhar os negócios 
ligados à grilagem de terras na 
zona oeste da capital fl umi-
nense Segundo ele, o crime era 
planejado desde 2017. Defen-
sora dos direitos de moradores 
de favelas, negros, mulheres e 
da população LGBT, Marielle 
levou quatro tiros na cabeça 
dentro de seu carro na noite 
de 14 de março (AE).

trajetória profi ssional sozi-
nho, e começou a trabalhar 
com apenas 15 anos de idade. 
Aos 17, começou a comprar e 
vender carros. Depois, conta, 
migrou para o ramo da cons-
trução civil, chegando a ser 
proprietário de uma empresa. 
“Comecei a minha vida do nada 

e me tornei um empresário 
bem-sucedido”, diz no vídeo. 
“Faço política para ajudar as 
pessoas, não preciso disso 
para viver.”

As buscas na casa do verea-
dor foram noticiadas pela TV 
Globo. De acordo com reporta-
gem da emissora, Siciliano não 

Brasília - Indigenistas responsáveis 
pelas frentes de proteção aos povos iso-
lados e de recente contato divulgaram 
um manifesto para alertar sobre novos 
riscos de pressão sobre esses índios. Em 
uma carta pública, os coordenadores das 
Frentes de Proteção Etnoambiental e da 
Coordenação-Geral de Índios Isolados e de 
Recente Contato da Funai alertam sobre a 
“extrema complexidade e especifi cidade 
da política de proteção desses povos e a 
necessidade de forte atuação na defesa 
territorial para sua execução”.

A manutenção das políticas aos isola-
dos, que prevê o trabalho de proteção de 
suas terras de intrusos - permitindo ao 
índio o poder de decidir se quer ou não 
fazer contato com pessoas de fora - tem 
sido questionada pelo presidente eleito 
Jair Bolsonaro e também é criticada pela 

Aumento de riscos contra índios isolados
por base as trágicas experiências de ge-
nocídio anteriores, passando a atuar por 
meio da proteção territorial e da política 
de não-contato”, afi rma o manifesto. “A 
defesa do território é fundamental para a 
garantia da vida desses povos. As Frentes 
de Proteção Etnoambiental atuam de 
forma permanente na vigilância e fi sca-
lização desses territórios". As atividades 
de proteção, afi rmam os indigenistas, 
são uma atividade de “responsabilidade 
e competência específi ca do Estado, não 
podendo ser relegada à segundo plano ou 
à terceiros, nacionais ou estrangeiros”.

Os servidores da Funai voltaram a defen-
der que o Ministério da Justiça fi que com a 
tutela da Funai, “sem o desmembramento 
de suas atribuições, e para garantia da 
vida dos povos indígenas isolados e de 
recente contato” (AE).

futura ministra das Mulheres, Família e 
Direitos Humanos, Damares Alves, que 
vai coordenar a Funai.

No documento, os indianistas da Funai 
lembram que as práticas da fundação se 
baseiam em princípios da Constituição de 
1988, em especial a partir de seu artigo 
231. “Esta política foi construída tendo 
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