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Para grande parte 

dos brasileiros, 

criptoeconomia ainda 

é um tema muito 

nebuloso.

Posso elencar uma série 
de fatores que contri-
buem para isso, a co-

meçar pela desconfi ança com 
tudo aquilo que é novo e que 
parece muito distante do nosso 
cotidiano. Porém, esse distan-
ciamento tem dias contados. 
A criptoeconomia já impacta 
positivamente muitos países e 
deve, mais hora ou menos hora, 
impactar a vida dos brasileiros 
também. Pode ser que demore 
cinco, 10, 20 anos. 

O tempo é apenas uma ques-
tão e governos e empresários 
devem estar abertos a essa fu-
tura realidade. Afi nal, o mundo 
seguirá esse caminho e fi car 
para trás não é uma opção. A 
história já nos provou diversas 
vezes que é impossível evitar 
os avanços tecnológicos. A 
criação do cartão de crédito é 
um bom exemplo. Criado nos 
EUA na década de 20, apenas 
na década de 90 tornou-se 
popular no Brasil. No início, 
as pessoas não entendiam o 
seu funcionamento. 

Parecia irreal e complicado 
um cartão que não desconta o 
valor no momento da compra, 
disponibiliza uma fatura sema-
nas depois e ainda permite o 
parcelamento. Passadas algu-
mas décadas, milhões de bra-
sileiros fazem uso dele. Outro 
exemplo é o 4G. Quando foi 
lançado, a Europa levou dois 
anos a mais que os EUA para 
instalar suas redes. Foi nesta 
época que no solo americano 
nasceram a Amazon, o Uber e o 
Facebook. A Europa aprendeu 
e hoje não mede esforços para 
compensar o tempo perdido. 

Outro fator que cria distância 
entre o tema criptoeconomia e 
os brasileiros é o discurso “apo-
calíptico” adotado e difundido, 
principalmente após o advento 
das redes sociais, por pessoas 
que não entendem do assunto 
e acreditam que as moedas 
digitais são utilizadas apenas 
para fi ns de corrupção ou como 
uma espécie de pirâmide. Essa 
é uma interpretação equivoca-
da, uma imagem que precisa 
ser desconstruída, razão pela 
qual é essencial falar sobre 
criptoeconomia hoje em dia.

Quem já teve contato com 
o tema deve ter ouvido falar 
sobre blockchain, fintech, 
criptoativos, bitcoin (que é um 
tipo de criptomoeda) e mine-
ração, dentre muitos outros 
termos. Pode parecer grego 
no começo, mas acredite: é 
mais simples do que parece. 
Recentemente, tive a oportu-
nidade de participar do Fin-
Tech Mission to Switzerland, 
missão organizada pelo Swiss 
Business Hub, que incluiu 
diversas palestras e reuniões 
para apresentar o ecossistema 
jurídico e regulatório suíço 

aos empresários e estudiosos 
brasileiros. 

Em seguida, participei da 
Crypto Valley Conference, 
organizada pela Crypto Val-
ley Association, que reuniu 
mais de 100 apresentações de 
líderes da indústria global e 
diversos painéis de discussão 
relacionados com tecnologia, 
economia, fi nanças e regulação 
dos processos de blockchain. 
Voltei ao Brasil com a certeza 
de que a criptoeconomia é um 
assunto de importância estra-
tégica tanto para empresários 
quanto para o governo. Não se 
trata apenas de “globalizar” o 
dinheiro. É sobre tornar o país 
mais competitivo. 

Como qualquer tecnologia 
nova, a adesão tende a ser 
pequena no início, mas é 
questão de tempo para ser 
abraçada. O lançamento da 
Libra (criptomoeda criada 
pelo Facebook) iniciará uma 
nova fase de popularização dos 
criptoativos. A tendência é que 
em pouco tempo as pessoas se 
acostumem a usar wallets e a 
realizar compras cotidianas 
usando criptoativos. A econo-
mia global fl uirá de uma forma 
mais orgânica e rápida. 

Com menos burocracia, tem 
início um novo ciclo de cresci-
mento para todos os países que 
saírem na frente, como a Suíça. 
Com leis práticas e instruções 
fl exíveis, este pequeno, mas 
próspero país europeu, vem 
criando um ambiente propício 
para empresas que queiram 
implementar novas tecnolo-
gias e modelos de negócios 
baseados no blockchain. Esse 
é o tipo de iniciativa que deve 
ser amplamente copiada em 
outros países. 

Governos e empreendedores 
devem aproveitar momentos 
de transição tecnológica para 
identifi car oportunidades que 
os tornem mais competitivos. 
É uma oportunidade para o 
Brasil, que não é um destino 
natural, seja pela falta de inves-
timento em desenvolvimento e 
pesquisa na área tecnológica 
seja pela falta de um ecossis-
tema jurídico e regulatório 
amigável ao empresário, se 
destacar.

Se o governo brasileiro não 
se empenhar agora em de-
senvolver um modelo jurídico 
que permita o crescimento da 
criptoeconomia, nós assistire-
mos a mais uma diáspora de 
empresas e profi ssionais, que 
seguirão para outros países em 
busca de um ambiente propício 
e acolhedor. O país precisa 
de um sistema de princípios 
jurídicos e regulatórios que 
siga padrões dos países mais 
desenvolvidos, implementan-
do características observadas 
em ecossistemas naturais. 

Esta, com certeza, poderá 
ser uma resposta do Brasil à 
nova e crescente cripto revo-
lução global.

(*) - É advogada do escritório Braga 
& Moreno.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Nise H. Yamaguchi – Unesp – Pesquisadora 
reconhecida mundialmente, milita há quatro dé-
cadas na área de imunologia, oncologia e saúde 

pública,  sempre preocupada com a situação das pessoas, 
seus familiares e circunstantes, com essa verdadeira en-
demia universal, que avassala, aterroriza qualquer pessoa, 
quando recebe o diagnóstico. Além do seu despojamento 
no constante aperfeiçoamento  na busca de novos métodos, 
toda renda , que desejo seja bastante, será revertida ao 
instituto que criou e dirige com a fi nalidade de minorar 
efeitos negativos no corpo e alma dos pacientes. Dicas 
importantes. Obra de louvável relevância. Esclarecedora!

O Ser Humano e a Vontade 
de Curar: A visão de uma 
oncologista humanista

Déa E. Berttran – Cultura – Doutora em 
psicologia clínica, elegeu quatro casais homo 
afetivos, para apresentarem-se e sem temor, 
exporem suas vidas, cotidianos, humores, per-
calços e prazeres. Mesmo aqueles que torcem 

o nariz ao tema, serão surpreendidos pela delicadeza , 
maturidade, respeito e muita naturalidade, nos relatos 
muito bem conduzidos pela autora. Obra de fundamental 
importância para o entendimento da questão , que desa-
fortunadamente, deve ser discutida, pois, natural seria 
sua plena e aceitável convivência. Deve ser lido por pais, 
professores e a todos que desejem sair da “escuridão”. 
De fácil leitura, atinge com efi ciência sua fi nalidade. 
Elucidativamente impactante!

Amores Invisíveis: Casais 
longevos da diversidade

Champion – Autora cientista especializada, 
há muitos anos em gestão e transformação de 

pessoas, trouxe à luz alguns de seus casos emblemáticos 
e que naturalmente receberá enquadramento em qual-
quer ser humano, naturalmente em diferentes graus. 
Os relatos são impressionantes! Trabalhos de regressão, 
desenvolvidos com muito cuidado, carinho e um real 
empenho profi ssional, desanuviam e resgatam problemas 
incrustrados em nossa mente que perturbam nosso pleno 
desempenho social e profi ssional. Muito útil

Cidades Fantasmas: Acenda 
as luzes do seu inconsciente: 
Programação neuroevolutiva 
transformacional

Walter Longo – Alta Books – O título , que de 
início parece somente espirituoso, na realidade 

trata-se de um profundo, extenso e bastante equilibrado 
trabalho de análise conjuntural, de como o ser humano trata, 
é tratado e como deverá ser atendido pela mídia, em qual-
quer modalidade comercial. O autor, publicitário de origem, 
professor, administrador e conselheiro de grandes empresas 
nacionais e estrangeiras, midiáticas ou não, além de palestrante 
internacional, reuniu todo seu cabedal, diga-se vastíssimo, 
para brindar o mercado com valiosíssimas orientações. 
Absolutamente imperdível para empreendedores, gestores, 
e  para quem deseja participar ativamente desta nova era!

O Fim da Idade Média e o Início da 
Idade Mídia: Como  a tecnologia e o 
big data estimulam a meritocracia 
e a valorização do indivíduo nas 
empresas e nas sociedades

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br Antonio Bivar – Humana – Um homem 
dotado de uma característica essencial para 
sobrevivência: artista multifacetado. Irrequieto, 
foi responsável por grandes realizações teatrais 
e musicais. Neste quinto livro, que contém um 
período de bastante efervescência, mesclado 

por lapsos “prá baixo”, que fez surgir um interessante 
rompante de fé. Com título bem adequado, esta obra 
autobiográfi ca, sem auto elogios , permeada por momen-
tos históricos e situações impares dá-nos conta de uma 
personalidade, particularmente por suas realizações, 
reverenciável, que deverá servir de um bom exemplo 
a ser seguido, particularmente por jovens interessados 
em teatro e boa cultura. Emocionantemente gostoso.

Perseverança

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O governo da Itália deve 
instituir uma taxa contra 
embalagens de plástico que 
não podem ser reutilizadas, 
como forma de aumentar a 
arrecadação e incentivar o 
uso de materiais recicláveis. 
O valor será de um euro por 
quilo da embalagem e está 
previsto na Lei Orçamentária 
para 2020, que será levada 
ao Parlamento nos próximos 
dias. O foco da medida são os 
chamados plásticos “monou-
so”, com exceção de seringas.

O tema foi discutido du-
rante várias semanas pelo 
governo e é motivo de dis-
córdia entre os partidos da 
base aliada. A legenda de 
centro Itália Viva (IV), do 
ex-primeiro-ministro Matteo 
Renzi, promete combater o 
imposto do plástico no Parla-
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Acredita-se que o fogo 
tenha tido início no salão 
principal na quinta-feira 

(31) de madrugada. Ele foi 
extinto 11 horas depois, mas 
a maior parte das principais 
construções do castelo havia 
sido destruída.

A polícia disse que um sensor 
instalado na parte norte do 
salão principal detectou uma 
anormalidade e enviou um 
alerta. Um guarda da seguran-
ça correu ao local e descobriu 
a entrada fechada. A polícia 
disse que o guarda destravou 
a entrada, entrou no salão e já 
o encontrou cheio de fumaça. 
Soube-se, também, que até uma 
hora antes do fogo ter iniciado, 
havia trabalhadores fazendo 
preparativos para um evento 
no pátio central, em frente do 
salão principal.

O Castelo de Shuri foi cons-
truído cerca de 500 anos atrás, 
mas foi destruído na Batalha 
de Okinawa no fi m da Segunda 
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Entrada do salão do Castelo de Shuri 
estava fechada na hora do fogo

A polícia da província de Okinawa, no sul do Japão, disse à NHK que a entrada do salão principal do 
Castelo de Shuri foi encontrada fechada logo após o fogo ter começado

O Castelo de Shuri foi construído há cerca de 500 anos. 

Guerra Mundial. O salão prin-
cipal e outros prédios foram 
reconstruídos posteriormente. 
As ruínas do castelo original são 
registradas como Patrimônio 
Mundial da Unesco, mas os 
prédios restaurados não são. O 
governo central está conside-
rando acrescentar fundos em 
um orçamento suplementar do 
atual ano fi scal para fornecer 
apoio às obras de restauração.

Em Paris, logo depois do desas-
tre, Mechtild Rossler, diretora do 
Centro de Patrimônio Mundial da 
Unesco, manifestou seu choque 
ao ver outro incêndio em um local 
pertencente à lista de patrimô-
nios mundiais. Disse que o Cas-
telo de Shuri é um monumento 
simbólico para o povo do Japão 
e de Okinawa, manifestando sua 
tristeza pela perda.

A diretora disse que está 
pronta para enviar uma equipe 
de especialistas, caso o governo 
japonês faça a solicitação. Ela 
se referiu à reconstrução, ora 

em andamento, de um local em 
Uganda, que fora incendiado 
em 2010, como um exemplo 
do trabalho que está sendo 
realizado neste setor.

Rossler também disse que 
contatou as autoridades ja-
ponesas e especialistas da 
Unesco de forma a realizar um 

encontro na próxima semana. 
A autoridade da agência das 
Nações Unidas também disse 
que o incêndio não afetaria 
o registro do sítio na lista de 
patrimônios mundiais, uma vez 
que o castelo é somente um dos 
nove componentes históricos 
do local (NHK/ABr).

Governo da Itália vai taxar plástico ‘monouso’ em 2020
de 2021, incluindo talheres, 
pratos e cotonetes. 

Por outro lado, a Lei Or-
çamentária prevê incentivos 
fiscais para empresas que 
produzirem plásticos bio-
degradáveis ou recicláveis. 
O valor do benefício pode 
chegar a 10% do total gasto 
pela indústria para adaptar 
o maquinário. O governo 
da Itália também pretende 
aumentar a taxação sobre 
alimentos e bebidas com alto 
teor de açúcar.

O país busca formas de ele-
var a arrecadação para evitar 
uma escalada do déficit fiscal, 
questão que vem motivando 
polêmicas com a União Euro-
peia nos últimos anos. A Itália 
tem a segunda maior dívida 
da zona do euro, equivalente 
a 134% do PIB (ANSA).

Talheres e pratos de plástico são um dos alvos do novo imposto. 

mento. “Peço a todos que nos 
deem uma mão e sigam nossa 
batalha no Parlamento”, disse 
o ex-premier, um dos fiado-
res do governo de Giuseppe 

Conte. Apesar da polêmica, 
os plásticos “monouso” estão 
destinados a desaparecer, já 
que a União Europeia proibirá 
esse tipo de produto a partir 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: RAFAEL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito) no dia (14/08/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adegildo Pereira da Silva e de Maria Soares 
de Souza. A pretendente: JESSICA DA SILVA BALDUINO, estado civil solteira, profi s-
são operadora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/12/1998), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo da Silva Balduino 
e de Maria Lucineide Ribeiro da Silva Balduino.

O pretendente: KLEBER BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (08/06/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dionizio Bezerra da Silva e de Severina da 
Costa e Silva. A pretendente: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/08/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dionilton Ferreira dos Santos 
e de Ana Paula Ferreira dos Santos.
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