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Dsnovmno  os rdço
A CMPC Celulose Riograndense é a maior produtora de celulose do Rio Grande 

do Sul e uma das maiores do Brasil, com uma produção média diária superior 

a 4 mil toneladas. Produzir celulose, que é a base para muitos produtos que 

consumimos no nosso dia a dia, como papel, produtos de higiene pessoal e 

muitos outros, não é suficiente. Ter uma atuação voltada para o 

desenvolvimento e a sustentabilidade também são prioridades. Quase 50% das 

propriedades da empresa são cobertas por vegetação nativa, portanto, 

protegida e preservada, paralelo às áreas de plantios de eucalipto, cujo manejo 

florestal visa preservar a fauna e a flora dos locais onde a empresa atua. Além 

disso, a empresa é 100% sustentável na geração de energia, disponibilizando 

um excedente à rede pública, quantidade suficiente para abastecer uma cidade 

com mais de 100 mil habitantes.
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KARIM MISKULIN
DIRETORA

EXECUTIVA DA VOTO

AVANTE,
BRASIL!

Raras vezes na história na-
cional a voz dos cidadãos 
se faz ouvir de forma tão 

contundente. As urnas deixaram 
claro o desejo de uma profunda 
mudança na forma de governar e 
fazer política. O anseio é por uma 
gestão eficiente, sem burocracia e 
focada no essencial. Por um Brasil 
responsável, renovado e livre das 
chagas da corrupção.

Esses sentimentos se manifes-
taram concretamente em enor-
mes quebras de paradigmas. Os 
resultados da eleição surpreende-
ram ao mexer com estruturas tra-
dicionais, potencializando novos 
movimentos e líderes, que estarão 
à frente do país a partir de 2019. 

Analisamos esses temas na úl-
tima edição deste ano da VOTO. 
Em reportagem especial, investi-
gamos o que leva ao nascimento 
de líderes como Jair Bolsonaro. 
Sem tempo de televisão e em um 
partido pequeno, o presidente 
eleito traduziu o clamor popular 
por novas ideias e um país que 
olhe para frente, enfrentando 
abertamente questões ideológicas 
e o politicamente correto. Tam-
bém trazemos um perfil do novo 
Congresso, além de uma entrevis-
ta exclusiva com o vice-presidente 
eleito, Hamilton Mourão.

Sintonizada a esse sentimento 
de mudança e reforçando nosso 
compromisso com o país, a VOTO 
lança em 2019 o Avante Brasil. No 
período que o novo governo co-

meça, e quando a revista completa 
15 anos, vamos percorrer a nação 
com um ciclo de debates sobre 
temas essenciais para a reconstru-
ção do país.

Recuperação da economia, re-
formas prioritárias, desburocrati-
zação da máquina pública e gestão 
com inovação serão algumas das 
pautas dos encontros. Mobilizan-
do e conectando atores do setor 
público e da iniciativa privada, 
nosso propósito é contribuir para 
uma nova cultura política e em-
presarial, que desperte o resgate 
à cidadania e a responsabilidade 
de cada um para fazer um Brasil 
melhor.

Está em nossas mãos realizar 
a nação que queremos. Promo-
ver essa transformação exige que 
estejamos juntos — e que cada 
cidadão esteja consciente de seu 
papel para chegarmos lá. Não nos 
furtaremos de criticar e apontar 
erros quando necessário. Mas o 
momento exige, principalmente, 
união. Acima de nossas diferen-
ças, está o Brasil. E o futuro de-
pende de todos nós.

Que a esperança possa se tra-
duzir em realidade. Que a boa 
política prevaleça. Que a nação 
reencontre o caminho do de-
senvolvimento. E que todos pos-
samos crescer juntos. A Revista 
VOTO estará sempre ao lado do 
país nesse reerguimento. Um fe-
liz 2019 para todos nós. E avante, 
Brasil!

OS RESULTADOS DA 

ELEIÇÃO SURPREENDERAM 

AO MEXER COM 

ESTRUTURAS TRADICIONAIS, 

POTENCIALIZANDO NOVOS 

MOVIMENTOS E LÍDERES.

“

”

EDITORIAL
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BANCO BOM
NÃO TIRA O SEU 
SONO. FAZ VOCÊ 
SONHAR.
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•	 Indenização	isenta	de	tributação	de	Imposto	de	Renda	e	de	inventário.
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Lula o quê? O Lula tá preso, babaca.

O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo (sic). 
Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o 

Partido dos Trabalhadores, partido do povo, tem (sic) 
que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra 

base e vai procurar saber.

Eu quero governar para todos, não apenas para os 
que votaram em mim. Temos uma Constituição que 
tem que ser realmente a nossa bíblia aqui na Terra.

O combustível do incêndio francês: 
demagogia politicamente correta, fingindo 
que o mundo inteiro pode morar lá, porque 

precisa fingir que é bonzinho com imigrante.

CID GOMES
senador eleito pelo PDT em comício de Fernando Haddad no 
Ceará, depois de prenunciar que os petistas iriam “perder feio 

porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições 
públicas, porque acharam que eram donos de um país”

MANO BROWN
rapper, desagradando os militantes em comício da 

chapa Haddad-Manuela em São Paulo 

JAIR BOLSONARO
presidente eleito, em sua primeira entrevista para 

o Jornal Nacional após o resultado das urnas

GUILHERME FIUZA
jornalista e escritor, sobre a crise na França
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Tenho certeza de que sua eleição levará a uma 
amizade entre nossos povos e a um fortalecimento dos 

laços Brasil-Israel.

Nós estamos empenhados em decretar o fim do muro. 
O PSDB não vai ser mais o partido do muro.

O governo precisa deixar as 
pessoas fazerem, dar mais 
espaço a quem empreende. 

Temos cem mil pessoas que são uma espécie de polícia 
da internet e que, com a desculpa de tomar um chá, 

podem bater na sua porta para te intimidar.

BENJAMIN NETANYAHU 
primeiro-ministro israelense, no Twitter, comentando sobre a 

vitória de Bolsonaro

JOÃO DORIA JR.
governador eleito de São Paulo, em discurso para partidários 

após o anúncio dos resultado

EDUARDO LEITE
governador eleito do Rio Grande do Sul, sinalizando a 

linha que será adotada no futuro governo

AI WEIWEI
artista chinês, em passagem pelo Brasil, criticando o aparato estatal do 

regime comunista para a censura online 
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A ascensão do presidente eleito 
revelou o clamor popular pelo resgate 
de valores, pelo orgulho do país e pela 

retomada da economia

O SENTIMENTO 
BOLSONARO

Chefe, guia, representação 
de determinado grupo. 
As definições semânticas 
de líder são simples, mas, 

na prática, requerem uma gama 
de combinações para que se pos-
sa identificar um verdadeiro perfil 
de liderança. E mais do que isso: 
de sua importância, seja em uma 
corporação no setor privado, seja 
em um grupo ou ente político. 

O Brasil viu, ao longo dos úl-
timos meses, a ascensão de Jair 
Bolsonaro. As hipóteses de sua 
candidatura, enquanto ainda era 
deputado federal, chamaram  
pouca atenção dos analistas po-
líticos. Passado um tempo, com 
a consolidação de seu nome, a 

maior parte dos especialistas era 
taxativa: Bolsonaro não estaria no 
segundo turno das eleições pre-
sidenciais. Com um crescimento 
regular, ele foi arregimentando 
adeptos na medida em que se 
mostrou a alternativa mais forte 
como representante do antipe-
tismo, da intransigência contra a 
corrupção e do resgate de costu-
mes. 

O capitão da reserva foi ga-
nhando terreno, alicerçado em 
valores bem trabalhados — como 
o retorno do orgulho pelo país,  a 
retomada da confiança na econo-
mia e a tolerância zero contra a 
bandidagem. De acordo com pes-
quisa produzida pelo jornal Folha 

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
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de São Paulo (publicada em 18 de 
junho de 2018), 40% dos eleitores 
do candidato diziam ter vergonha 
do Brasil. Em relação à economia, 
74% responderam que a situação 
do país havia piorado no primeiro 
semestre. Eram sinais evidentes 
de uma marcada insatisfação com 
os rumos da nação.

CONEXÃO COM A POPULAÇÃO
Em cima dessas percepções, 

a vitória de Bolsonaro foi sendo 
fortalecida a partir da habilidade 
de conexão com a opinião pública, 
como definiu Carlos Eduardo 
Borenstein, analista político 
da consultoria Arko Advice. 
“Ele surfou nessa onda desde 
dezembro”, avaliou, em entrevista 
recente.   

Na avaliação do cientista políti-
co Paulo Moura, o então candidato 
tinha um diferencial interessante: 
a campanha na internet, com uma 
base orgânica e descentralizada. 
“Ele estava há mais de três anos 
construindo essa base. Ele possui 
milhões de seguidores internau-
tas, muito deles entendendo de 
mídias sociais. Foi uma campanha 
capilarizada, orgânica, hiperativa 
e  imbatível”, resume. 

Moura destaca ainda que o 
eleitor estava em busca de al-
guém fora da política ou que co-
municasse algo novo. Bolsonaro, 
embora exerça mandatos há 30 
anos, nunca foi alvo de acusações 
de corrupção, assim como seus 
filhos. Além disso, uma das de-
mandas centrais era a segurança. 

“O eleitor pedia um choque de or-
dem”, acrescenta  

O novo presidente também 
teve uma capacidade de mobili-
zação social, segundo o cientista. 
“Ele criou uma imagem própria. 
O eleitor se mobilizou por uma 
esperança da ordem pública e 
crescimento econômico.”   

Já o analista político Flavio 
Morgenstern aponta outro fator 

CAPA | COMO NASCE O LÍDER

O ELEITOR ESTAVA EM BUSCA 
DE ALGUÉM FORA DA POLÍTICA 
OU QUE COMUNICASSE ALGO 
NOVO. BOLSONARO, EMBORA 

EXERÇA MANDATOS HÁ 30 
ANOS, NUNCA FOI ALVO DE 

ACUSAÇÕES DE CORRUPÇÃO

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL
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GUINADA À DIREITA 
NA AMÉRICA LATINA

A eleição de Jair Bolsonaro escancara um movimento no continente: em ape-
nas dez anos, o perfil ideológico da América do Sul mudou de forma radical. 
Os sucessivos fracassos de governos de esquerda, sobretudo a catástrofe do 
bolivarianismo na Venezuela, levaram a maioria dos países a eleger presidentes 
de orientação à direita, sejam liberais ou conservadores.

No ano de 2009, apenas a Colômbia não tinha um presidente de esquer-
da, sendo governada por Álvaro Uribe. Lula (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela) 
e Cristina Kirchner (Argentina) eram alguns dos nomes proeminentes à época. 
Uma década após, a esquerda comandará apenas seis nações, como Uruguai 
e Equador. A direita, enquanto isso, estará à frente de potências como Brasil, 
Argentina e Chile. Confira os mapas, dividindo as matizes políticas entre azuis 
(direita) e vermelhos (esquerda):

2009 2019
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Entre os diferenciais do gover-
no Bolsonaro em relação aos an-
teriores está o protagonismo de 
militares. A começar pela própria 
chapa vencedora nas urnas: Jair 
Bolsonaro é capitão reformado do 
Exército; Hamilton Mourão, ge-
neral da reserva. Com a indicação 
de Carlos Alberto dos Santos Cruz 
para a Secretaria de Governo, são 
quatro os generais no alto escalão. 
Completam o time Augusto He-
leno (Gabinete de Segurança Ins-
titucional) e Fernando Azevedo e 
Filho (Ministério da Defesa).

Os nomes com origem militar 
não param por aí. Designado para 
a pasta da Ciência e Tecnologia, o 
astronauta Marcos Pontes é tenen-
te-coronel da Força Aérea Brasilei-
ra. Wagner Rosário – que faz parte 
do governo Temer e será mantido 
na Transparência e Controlado-
ria-Geral da União (CGU) – é pós-
-graduado pela Academia Militar 
das Agulhas Negras. Bento Costa 

Lima, que ficara à frente das Minas 
e Energia, é almirante de esqua-
dra e diretor de desenvolvimento 
tecnológico da Marinha. Tarcí-
sio Gomes de Freitas, engenheiro 
com formação militar que atuou 
na Missão de Paz no Haiti, estará 
na Infraestrutura. Por fim, o futuro 
ministro da Educação, Ricardo Vé-
lez Rodríguez, é professor emérito 
da Escola de Comando e Estado 
Maior do Exército.

Em entrevista exclusiva para a 
Revista VOTO, concedida pouco 
antes de sua participação no Bra-
sil de Ideias [leia mais na página 
88], Hamilton Mourão explicou o 
que significará essa composição no 
governo. O vice-presidente elei-
to também expõe os seus sonhos 
para o país e antecipa as medidas 
prioritárias que serão acionadas a 
partir de janeiro. Confira:

Desde o processo de redemocra-
tização, o governo Bolsonaro será 

“ESTAMOS 
BUSCANDO OS 
MELHORES, 
SEJAM CIVIS 
OU MILITARES”

importante: pela primeira vez 
houve um representante da di-
reita [confira a entrevista na íntegra 
a partir da página 20]. De acordo 
com Morgenstern, o movimen-
to é mundial, e o establishment 
perdeu representatividade, já 
que a sociedade quer soluções 
diferentes. Além disso, o termo 
“conservadorismo” deixou de ser 
assustador, passando a dialogar 
com realidades de países desen-
volvidos, como Estados Unidos e 
Inglaterra. 

O PERFIL DE UM LÍDER
Da conjunção desses vários fa-

tores, nasceu e cresceu Bolsonaro. 
Mas, afinal, o perfil do presidente 
eleito traz consigo as característi-
cas de um líder?  

Na lista dos atributos de al-
guém nessa posição estão o espí-
rito de chefia, a retidão, a lealdade 
e um conhecimento mínimo de 
administração. Também se agrega 
o desejo de crescer, ser popular e 
pautar suas palavras sempre pelo 
que considera como verdade, di-
zem os manuais de gestão e admi-
nistração. São qualidades muito 
próximas do que se conhece do 
próximo presidente. 

Além disso, um líder deve ser 
bom observador, ou seja, estar 
atento ao seu redor. Nesse que-

CAPA | COMO NASCE O LÍDER

DA CONJUNÇÃO DE 
DIVERSOS FATORES, 
NASCEU E CRESCEU 
A LIDERANÇA DE JAIR 
BOLSONARO
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aquele com a maior participação 
de militares. De que forma essa ca-
racterística específica pode contri-
buir com o novo ciclo de retomada 
do desenvolvimento do Brasil?
O que temos deixado claro, tanto 
o Bolsonaro como eu, é que nós 
fomos eleitos. Apesar de seremos 
oriundos do meio militar – muito 
mais eu, porque o Bolsonaro está 
há 30 anos fora do Exército – fo-
mos eleitos como dois cidadãos. 
Claro que, na composição do pri-
meiro e segundo escalão, nós es-
tamos buscando os melhores, in-
dependentemente de serem civis 
ou militares. As Forças Armadas 
continuarão a ter o seu papel mui-
to bem balizado pelo artigo 142 da 
Constituição e, dentro do nosso 
governo, nós teremos oriundos 
das Forças.

Quais os principais desafios que o 
senhor espera encontrar a partir do 
dia 1º de janeiro? E quais as receitas 
para enfrentar esses desafios?
O desafio número um é o reequi-
líbrio fiscal. O orçamento está to-
talmente desequilibrado. Nós esta-
mos caminhando para o sexto ano 
das contas públicas no vermelho. 
E temos de fazer todos os esforços 
possíveis para recuperar o nosso 
orçamento. A partir daí, começar a 
derrubar essa dívida que foi con-
traída, diminuir o pagamento de 
juros e, com isso, ter mais recursos 
para áreas que o Estado tem por 
dever investir, como saúde, educa-
ção, segurança e defesa.

O presidente Bolsonaro delegou 
ao senhor um papel muito impor-
tante, uma espécie de gerente do 

governo, coordenando o trabalho 
junto aos ministérios. Qual o papel 
que o senhor espera ter como vice-
presidente e quais os projetos que 
pretende priorizar?
Nós estamos montando uma linha 
de ação a ser apresentada ao pre-
sidente, de modo que nós tenha-
mos uma governança moderna, 
efetivamente tendo um centro de 
governo, a exemplo do que existe 
nos Estados Unidos e outros pa-
íses. De maneira que possamos 
acompanhar, fiscalizar a execução 
dos grandes projetos e também 
políticas públicas do governo.

Nessa caminhada que levou Jair 
Bolsonaro e o senhor à presidên-
cia, como o capitão encontrou o 
general e como surgiu essa relação 
entre vocês?
A relação vai até os anos 1980, 
quando cheguei à Brigada Para-
quedista. O Bolsonaro estava lá, 
depois foi embora para fazer o 
curso de aperfeiçoamento. Logo 
depois, ele saiu do Exército, foi 
eleito e, ao longo desse período, 
fomos nos encontrando em vá-
rios eventos. A partir daí, sempre 
houve uma comunhão de ideias. 
E chegou o momento quando que 
ele precisou de mim para compor 
a chapa.

Como é o Brasil do futuro dos seus 
sonhos?
O Brasil que nós estamos sonha-
dos é o país em que a cidadã e o ci-
dadão possam matricular seu filho 
em uma boa escola, ser atendidos 
dignamente num posto de saúde 
ou num hospital, andar na rua em 
segurança e ter emprego e renda.
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sito, Bolsonaro pautou-se pelos 
exemplos de países que assumi-
ram postura antiglobalista. Embo-
ra tenha alavancado críticas da es-
querda pelo alinhamento com os  
Estados Unidos, por outro lado, 
arregimentou eleitores em função 
dos resultados positivos da econo-
mia americana. Em comum, Bol-
sonaro e Donald Trump foram ví-
timas de preconceito por parte do 

eleitorado, mas se sobrepuseram 
nas urnas. Com retórica firme, 
ambos não medem palavras nos 
embates com adversários, nem se 
rendem ao politicamente corre-
to. São diretos e transparentes de 
uma forma que o Brasil e os EUA 
não conheciam. 

Na avaliação do especialista em 
comunicação política e influen-
ciador digital Mateus Colombo 

Primeiro nome indicado pelo 
presidente, ainda antes da 
campanha, é economista 

com PhD pela Universidade 
de Chicago. Aos 69 anos, 

foi professor da PUC-Rio e 
FGV e fundador do Instituto 

Millenium e do Banco Pactual. 
De perfil puramente liberal, 
comandará uma superpasta 

que deve reunir Fazenda, 
Planejamento, Indústria e 

Comércio Exterior.

Formado em Medicina 
Veterinária pela 

Universidade Federal de 
Santa Maria, tem 64 anos, 
foi deputado estadual e, 

por quatro mandatos, 
deputado federal pelo 

DEM do Rio Grande 
do Sul. Foi relator do 

projeto das 10 medidas 
contra a corrupção, fará 

a interlocução com o 
Congresso. 

Com 46 anos, foi juiz 
federal do TRF da 4ª 

Região por duas décadas. 
Notabilizou-se ao julgar 

alguns dos principais crimes 
identificados pela Operação 

Lava Jato – incluindo o 
ex-presidente Lula. Aceitou 

comandar a pasta da 
Justiça, tendo como foco o 

combate à corrupção. 

Formado na Academia 
das Agulhas Negras, tem 

71 anos e foi comandante 
militar da Amazônia e da 

missão das Nações Unidas 
no Haiti. Um dos principais 
conselheiros de Bolsonaro, 
responderá pelo gabinete 

que assessora a presidência 
em questões militares e de 

segurança.

Paulo Guedes Onyx Lorenzoni Sergio Moro Augusto Heleno
Ministro da Economia Ministro-chefe da Casa Civil Ministro da Justiça e 

Segurança Pública
Ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional

Com nomes experientes e reconhecidos em suas áreas, o presidente eleito vai preenchendo a Esplanada dos 
Ministérios – e reforçando compromissos de um governo técnico e preparado para os desafios do país.

OS ELEITOS DE BOLSONARO
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Mendes, demorou para a impren-
sa e os intelectuais se darem conta 
do potencial do presidente eleito. 
“Bolsonaro fez-se líder porque 
estava atento aos anseios da po-
pulação real, do Brasil real – não 
do Brasil lacrador de programas 
como Encontro com Fátima Ber-
nardes programa Amor & Sexo, 
ou do Brasil militante das salas 
universitárias e das redações de 

CAPA | COMO NASCE O LÍDER
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jornal e TV”, explica. Segundo ele, 
o povo cansou de ouvir promessas 
de diminuição do preço do gás de 
cozinha, enquanto seus familiares 

morrem em assaltos.
Para Colombo, o capitão da 

reserva percebeu “que o gigante 
acordou, enquanto a classe po-

lítica preferiu ficar dormindo”. 
“Bolsonaro fez-se líder, enfim, 
e principalmente, porque ele é 
verdadeiro. Para o bem e para 
o mal. Vivemos um tempo de-
liciosamente cruel para a poli-
ticagem, em que maquiagens e 
marqueteirismos não têm vez. 
E tudo isso vale para Trump. 
Homens de carne e osso, reais e 
atentos à realidade, dispostos a 
defender os interesses da maio-

Engenheira agrônoma 
e empresária, 64 anos, 

é deputada federal pelo 
DEM do Mato Grosso do 
Sul e uma das principais 

lideranças do setor 
produtivo na Câmara. 

Presidente da Bancada 
Ruralista, sua indicação foi 
elogiada pelas principais 
entidades. Foi a primeira 

mulher anunciada por 
Bolsonaro para a equipe.

Graduado em Letras 
pela UnB, ingressou na 

diplomacia em 1992, 
participando de missões 

e chefiando postos na 
União Europeia, Mercosul e 
América do Norte. Em 2018, 
aos 51 anos, foi promovido a 
ministro de Primeira Classe 
e dirigiu o Departamento de 

Estados Unidos, Canadá e 
Assuntos Interamericanos 

do Itamaraty.

Advogado, 54 anos, é 
uma das figuras mais 

próximas do presidente. 
Comandou o PSL, partido 
de Bolsonaro, durante a 
eleição. No órgão, ficará 
responsável por setores 

como a Secretaria Especial 
de Comunicação Social e o 
Programa de Parcerias de 

Investimentos.

Médico, foi prefeito 
de Santa Rosa (RS) e é 
deputado federal pelo 
MDB-RS. Secretário de 

Saúde no Rio Grande do 
Sul durante os governos 
Germano Rigotto e Yeda 
Crusius, foi ministro do 

Desenvolvimento Social e 
Agrário de Michel Temer. 
Agora, assumirá a pasta 

criada por Bolsonaro, que 
unirá áreas sociais, cultura 

e esporte.

Tereza Cristina Ernesto Araújo Gustavo Bebianno Osmar Terra
Ministra da Agricultura Ministro das Relações 

Exteriores
Secretário-Geral da 

Presidência da República
Ministro da Cidadania e 

Ação Social
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BOLSONARO PAUTOU-SE PELOS EXEMPLOS DE PAÍSES 
QUE ASSUMIRAM POSTURA ANTIGLOBALISTA E NÃO 
MEDIU PALAVRAS NOS EMBATES COM ADVERSÁRIOS, 
NEM SE RENDEU AO POLITICAMENTE CORRETO
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Novos ares pairam sobre a República. A consolidação 
de ideias liberais, como diminuição do tamanho do 
Estado e estímulo à livre iniciativa, foi construída por 
diversos atores ao longo dos últimos anos. Um deles, 
no entanto, se destacou em sua estreia no processo 
eleitoral nacional: o partido Novo.

A sigla, que iniciou suas atividades em 2015, 
conquistou importantes espaços entre a população, 
atraindo sobretudo pessoas jovens e sem histórico 
na política. Entre todos, o desejo de ser parte da 
transformação do país de forma direta, mas propondo 
ideias inovadoras e um pensamento firmemente liberal. 
A agremiação, por exemplo, rejeita o uso de recursos dos 
fundos partidário e eleitoral, financiando suas atividades 
com dinheiro 100% de filiados e simpatizantes.

Depois de largar em 2016 com quatro vereadores, 
o Novo lançou candidaturas próprias à Presidência e 
aos governos de vários estados no pleito de outubro. 
Mesmo sem coligações e com pouco tempo de televisão, 
o partido deixou sua marca e colheu importantes 
resultados na eleição de 2018. Na corrida ao Palácio do 

O NOVO DÁ AS CARAS

CAPA | COMO NASCE O LÍDER

FOTOS: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Planalto, João Amoêdo conquistou o quinto lugar, com 
mais de 2,6 milhões de votos – número bem superior 
aos de Henrique Meirelles, do tradicional MDB, e de 
Marina Silva, que esteve pela terceira vez na disputa.

No Congresso, o partido elegeu oito deputados 
federais – entre eles, o sétimo parlamentar mais votado 
do país: Marcel van Hattem, do Rio Grande do Sul, que 
fez 349,8 mil votos. Mas o resultado mais significativo 
veio de Minas Gerais: o empresário Romeu Zema, 
surpreendendo pesquisas e analistas, venceu e tornou-
se o primeiro governador eleito pelo Novo. No segundo 
turno, fez teve 71,80% da votação, com quatro milhões 
de votos à frente do ex-governador Antonio Anastasia 
(PSDB).

Durante a campanha, o Novo trouxe ao debate 
pautas que ganharam força na opinião pública – e 
que chegaram a repercutir nos discursos de outros 
candidatos. É o caso do Rio Grande do Sul, onde Mateus 
Bandeira, candidato a governador, reforçou a defesa das 
privatizações e de medidas inovadoras para oferecer 
acesso a saúde e educação de qualidade. 

Estreando na disputa nacional, o partido elegeu seu primeiro governador e oito 
deputados federais – e ajudou a consolidar ideias liberais no país
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ria silenciosa e trabalhadora ante 
a tirania das minorias barulhentas 
e das elites falantes, dos poderosos 
de sempre”, elucida. 

DO DISCURSO À PRÁTICA
Romper com o toma-lá-dá-cá 

na distribuição de cargos e mi-
nistérios era uma das principais 
demandas da sociedade, cansada 
de ver estruturas serem feudali-
zadas para benefício de partidos 

e corporações. Durante a campa-
nha, Bolsonaro comprometeu-se 
a acabar com esse ciclo fisiológico, 
priorizando a indicação de nomes 
técnicos para as diferentes pastas.

Passada a eleição, ele tem cum-
prido à risca sua promessa, indi-
cando profissionais experimen-
tados em suas áreas para compor 
a equipe. Seguindo a lógica que 
marcou sua trajetória, os anún-
cios dos escolhidos são feitos sem 

pompa, comunicados pela conta 
do presidente no Twitter – um es-
tilo que bebe na fonte de Trump. 

Sobretudo na economia, os no-
mes têm sido bem recebidos pelo 
mercado e especialistas. Também 
teve repercussão muito favorável 
a indicação de Sergio Moro para 
a pasta da Justiça, reforçando o 
compromisso do novo governo 
em combater a corrupção de for-
ma rigorosa.

Os primeiros sinais são posi-
tivos. Prestes a assumir o Palácio 
do Planalto, Jair Bolsonaro levará 
consigo a esperança de milhões 
de brasileiros que o elegeram 
não apenas presidente — mas um 
verdadeiro “mito”. Resta saber se 
o caminho do discurso à prática 
será exitoso ou tortuoso. V

PRESTES A ASSUMIR O PALÁCIO DO PLANALTO, 
BOLSONARO LEVARÁ CONSIGO A ESPERANÇA DE 
MILHÕES DE BRASILEIROS QUE O ELEGERAM NÃO 
APENAS PRESIDENTE — MAS UM VERDADEIRO “MITO”
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O que está por trás da vitória de Bolsonaro e da 
eleição de um novo perfil de políticos por todo 
o país? O analista político Flavio Morgenstern 
explica o que muitos especialistas ainda não 
conseguiram compreender

Flavio Morgenstern é figura 
conhecida nas redes sociais. 
E não tem meio-termo: ou o 

amam ou o odeiam. Com humor 
ácido, expressa suas opiniões sem 
meias-palavras e não foge de en-
trar em polêmicas. Para Morgens-
tern, “o conservadorismo é o novo 
sexy”. 

Ele faz parte de uma nova ge-
ração de formadores de opinião 
que surgiram no ambiente digital 
e que, hoje, provocam muito mais 
repercussão do que aqueles que 
estão em veículos de comunicação 
tradicionais. Totaliza em torno de 
150 mil seguidores no Twitter – 
onde escreve várias vezes ao dia 
– e é editor-chefe do Senso Inco-
mum, portal que reúne pensado-
res contra a corrente da esquerda. 

Mas não para por aí: com o reco-
nhecimento que obteve na web, é 
convidado frequente do programa 
Pânico, da rádio Jovem Pan. Tam-
bém lançou em 2015, pela Editora 
Record, “Por trás da máscara: do 

POLÍTICA | ENTREVISTA

passe livre aos black blocs”. O livro, 
que se tornou bestseller, é resultado 
de uma profunda análise das ma-
nifestações ocorridas no Brasil em 
junho de 2013. 

Em entrevista para a Revista 
VOTO, Flavio Morgenstern apre-
senta a sua visão sobre o momento 
atual do país e o que virá nos pró-
ximos anos. De forma cristalina, 
busca explicar o que muita gente 
ainda não entendeu sobre o re-
sultado das eleições. E antecipa: a 
esquerda terá um trabalho árduo 
pela frente.

Diversos analistas estão apontando 
que a vitória de Bolsonaro seria, na 
verdade, a consagração do antipe-
tismo. É isso mesmo ou o fenômeno 
é mais complexo?
Certamente é muito mais do que 
o antipetismo: o PSDB foi o “anti-
petismo” por mais de uma década 
e nada ganhou. O PT, de fato, per-
deu votos a cada eleição, mas 2018 
é marcado por duas diferenças 

“FOI A PRIMEIRA 
ELEIÇÃO COM 
UMA DIREITA”

fundamentais. Foi a primeira elei-
ção de fato ideológica do país, em 
que a discussão se deu no âmbito 
esquerda-direita. Era natural que, 
no segundo turno, houvesse o can-
didato da direita, Jair Bolsonaro, e 
do outro o candidato mais forte da 
esquerda, que ainda é encarnada 
pelo PT. Mas, para isso, também 
houve outro fator: foi a primei-
ra eleição brasileira com, de fato, 
uma direita. E numa época em 
que termos como “conservador” 
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“sociais” nas últimas décadas. São 
muito mais questões morais, incri-
velmente mais simples do que toda 
a conversa de sociólogos crendo 
que dizem mesmo algo profundo 
ou difícil. A maior prioridade do 
país é a criminalidade, disparadís-
sima sobre qualquer outra ques-
tão. Para haver melhora na econo-
mia, precisamos estar vivos. Nem 
mesmo alguns países em guerra 
matam tanto quanto o Brasil. E 
as soluções da esquerda – desar-
mamento, relativização de crimes 
graças à “desigualdade”, política de 

desencarceramento, audiência de 
custódia, culpabilização da polícia 
etc – foram todas um desastre hu-
manitário. Assassina-se um déci-
mo do Holocausto por década em 
tempos de paz no Brasil da esquer-
da. Talvez, mesmo sem os maiores 
escândalos de corrupção do Oci-
dente, o PT e a esquerda perdes-
sem o contato com o povo graças à 
violência. Mas ainda foi a primeira 
eleição pós-Petrolão (descoberto 
três semanas após a reeleição de 
Dilma Rousseff), depois de um 
impeachment e da prisão de um 
ex-presidente. Definitivamente, o 
brasileiro quer que o fruto do seu 
trabalho seja respeitado e continue 
em seu bolso.

As eleições de 2018 marcaram uma 
série de mudanças. Até então, 

“BOLSONARO É 
UM SÍMBOLO DO 
QUE O BRASILEIRO 
ESPERA NESTA 
NOVA DÉCADA.”

Ninguém no planeta nunca mor-
reu de amores por Aécio, por Alck-
min ou por um Serra. Nem admi-
rados eram.

Na sua avaliação, quais foram os 
principais fatores que levaram à 
eleição de Bolsonaro?
Bolsonaro é um símbolo do que 
o brasileiro espera nessa nova dé-
cada. Os problemas atuais do país 
não são exatamente problemas 
que a classe pensante chamou de 

deixam de ser palavrões. Por fim, 
não foi uma eleição apenas contra 
o PT, mas contra todo o establish-
ment, e é esse o erro da maior parte 
dos analistas: crer que se tratava, 
como no passado, de uma disputa 
de escândalos entre PT e PSDB. Ou 
em acordos com o velho Centrão 
fisiológico. Ou em velhas mídias. 
O eleitor de Bolsonaro pode ter 
votado no PSDB no passado, mas 
simplesmente por falta de uma 
opção conservadora de verdade. 
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eram eleitos os candidatos com 
mais recursos, mais tempo de TV, 
mais estrutura e maior apoio de 
partidos. Por não ter nada disso, 
muitos apostavam que o candidato 
do PSL se desidrataria. Por que isso 
não aconteceu?
Em primeiro lugar, porque se Bol-
sonaro fizesse qualquer concessão 
aos velhos políticos é que seus elei-
tores se decepcionariam. Até hoje, 
Bolsonaro é cobrado por conversas 
que precisa ter, como aquelas com 
congressistas. Geraldo Alckmin, 
por falta de inteligência ou conse-
lhos burros (ou ambos), acreditou 

que sua ascensão seria fazendo 
acordo com ainda mais gente que 
não estava mais na esfera de in-
fluência do PT. Apenas provou ao 
Brasil que estava mais interessado 
em política profissional e toma-
-lá-dá-cá do que em ouvir o que 
o brasileiro quer. Outro aspecto 
óbvio é a internet. A internet hoje 
pauta a grande mídia. Um jornal 
televisivo comenta o que acon-
tece no Twitter, não o contrário. 
E qual foi o único candidato a ter 
uma linguagem adequada à inter-
net? Tempo de TV, por incrível que 
pareça, é importante, sim: mas de 

que adianta ter 3 minutos de tem-
po de TV, se 2 minutos e meio são 
para falar de Bolsonaro? Na verda-
de, Bolsonaro tinha mais tempo 
de TV do que todos os partidos: 
quando você é a pauta, você já está 
quase ganhando.

Outro paradigma quebrado por 
Bolsonaro foi a ausência de um 
marqueteiro – figura que, há pou-
cos anos, era tida como peça-chave 
para o sucesso de um candidato. 
Isso será um padrão a partir de ago-
ra ou é caso específico do presiden-
te eleito? 

Apenas Bolsonaro é capaz disso. 
Tente imaginar um Geraldo Alck-
min sem marqueteiro e o eleito-
rado precisará de um intérprete. 
Um Ciro Gomes sem marqueteiro 
precisaria de calmantes tarja pre-
ta. Claro que ambos tiveram um 
marketing risível de tão ruim, mas 
é difícil imaginar qualquer auten-
ticidade neles sozinhos. Alguns 
tentaram fazer marketing para 
Bolsonaro, mas só queriam mes-
mo era marketing para si próprios. 
Nenhum marqueteiro conseguiria 
mais autenticidade do que Bolso-
naro falando como o povo (o que 
inclui segmentos ricos da socie-
dade em um país extremamente 
informal) dos problemas reais do 
povo.

Desde a eleição de 2002, os adver-
sários do PT nas eleições presiden-
ciais foram crescendo. Naquele 

“A ESQUERDA TERÁ UM 
TRABALHO INFINITAMENTE 
MAIOR DO QUE PENSA NAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS.”

Morgenstern tem 
150 mil seguidores 

no Twitter e é 
editor-chefe do 

portal Senso 
Incomum
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ano, Serra fez 38,7% dos votos. Em 
2006, Alckmin fez 39,1%. Em 2010, 
Serra chegou a 43,9%. Em 2014, Aé-
cio atingiu 48,3%. E, em 2018, Bolso-
naro finalmente superou o PT, com 
55,1%. O que estava faltando para 
vencer as eleições?
É fato que qualquer um teria chan-
ces altas contra o PT devido à alta 
rejeição do partido em toda a socie-
dade (e o discurso pobrista da es-
querda não permite que o próprio 
esquerdista perceba essa obvieda-
de). Mas o PT tem uma máquina, 
uma ideologia e uma hegemonia 
difíceis de vencer. Alckmin, num 
segundo turno contra o programa 
eleitoral do PT, seria massacrado, 
sairia tão machucado que só mes-
mo a rejeição ao PT o impediria 
de ter um desempenho ainda pior 
do que o de 2006. Quando se fala 
em esquerda e direita, é costume 
tratar tais termos como se fossem 
geograficamente extremos, e que 
seria preciso apontar para o cen-
tro. É uma confusão entre palavras 
e coisas. O que alguém precisava 
fazer era encarar os valores do bra-
sileiro, que nunca foram os valores 
dos partidos políticos antigos.

Como o resultado eleitoral do Bra-
sil está conectado com o que está 
acontecendo no mundo?
Todo o ocidente vem sofrendo do 
mesmo movimento: o establish-
ment não possui mais represen-
tatividade, mesmo formado por 
partidos com tradição de votos, 
seja por falta de opção ou porque 
já representaram algo no passado, 
e as pessoas querem soluções dife-
rentes. Isso significa não apenas ir 
contra o establishment político, mas 
recusar explicações de acadêmi-
cos e da mídia hegemônica (e cada 
vez mais homogeneizada) com o 
mesmo palavreado. Como a nova 
esquerda dita boa parte do esta-
blishment (mesmo em países tradi-

Definitivamente. E mais do que 
isso: não se trata apenas de uma 
direita antipetista, de “defesa da 
ditadura” (como creem os esquer-
distas, apegados à única explicação 
que têm da realidade como uma 
boia num oceano) ou de tradições 
brasileiras. O movimento hoje é 
mundial. O Brasil está muito mais 
em diálogo com ideias de conser-
vadores americanos, ingleses etc. 
A esquerda terá um trabalho infi-
nitamente maior do que pensa nas 
próximas décadas.

Além do PT e dos partidos de esquer-
da, quem são os principais derrota-
dos destas eleições?
A grande mídia em primeiro lugar. 
Globo e Folha de S. Paulo se mos-

cionalmente conservadores, como 
Inglaterra e América), e como en-
tidades globalistas, como a ONU, a 
União Européia e a Open Society, 
querem ditar que leis devem ser 
aprovadas sem o escrutínio da po-
pulação, é natural ver um fenôme-
no mundial de recusa ao discurso 
previsível e repetitivo do beautiful 
people e da mídia.

O presidente e os governadores 
alinhados que se elegeram defen-
deram a família, a propriedade pri-
vada, a revogação do Estatuto do 
Desarmamento e uma ampla agen-
da de privatizações. O Brasil deu 
realmente uma guinada à direita? 

traram tão repudiadas pelo povo 
quanto Lula tentando dar uma volta 
na Avenida Paulista sem seguranças. 
A Veja, uma ex-revista, morreu para 
o brasileiro. A USP e as faculdades 
em geral debatendo “transfobia”, 
enquanto o povo morre por um 
celular de R$ 200, vêm logo atrás. 
Os artistas que mandavam no que o 
povo deveria gostar, e hoje têm a in-
ternet como concorrência (até para 
ouvir críticas que nunca ouviam), 
também saem sem poder. E, claro, 
Alckmin e o PSDB, a piada nacional.

Durante a campanha e no discurso 
de vitória, Bolsonaro deixou claro 
que seu governo pretende quebrar 

paradigmas. Qual o risco de ele não 
conseguir atender às altas expecta-
tivas que gerou e, assim, perder o 
apoio popular?
O que Bolsonaro cria de altas ex-
pectativas é em relação à seguran-
ça. Quanto a isso, só o Judiciário 
(muito mais do que o Congresso) 
pode atrapalhar. E mesmo assim, 
toda essa movimentação em dire-
ção à direita veio com mais cons-
ciência. Hoje o brasileiro sabe o 
nome dos 11 ministros do Supre-
mo e sabe quem atrapalha e quem 
faz acontecer. Bolsonaro não per-
deria apoio se não conseguisse 
acabar com a audiência de custó-
dia porque algum ministro do STF 
impediu, por exemplo. Todo o res-
to que vier é lucro.

“O QUE ALGUÉM PRECISAVA FAZER ERA 
ENCARAR OS VALORES DO BRASILEIRO, QUE 
NUNCA FORAM OS VALORES DOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ANTIGOS.”

V
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DESTROEM EMPREGOS?

Uma das principais carac-
terísticas da economia 
contemporânea reside no 

pressuposto de que a robótica e a 
automação, bem como outras tec-
nologias de ponta, ameaça a exis-
tência de profissões e postos de 
trabalho como os conhecemos até 
agora.

A hipótese é verdadeira. Dese-
nhista remoto em 3D, administra-
dor de dados em nuvem e curador 
de inteligência artificial (IA) apli-
cada à logística são algumas das 
novas profissões. Elas fazem com 
que ocupações como gestor de 
imagem em rede social ou webde-
signer, há pouco novidades, já não 
pareçam tão inovadoras. 

O poder de transformação da 
tecnologia sobre o mundo do tra-
balho é imenso. Assim, é um erro 
creditar à globalização o papel de 
principal culpada pela obsoles-
cência de regiões e setores manu-
fatureiros nas principais econo-
mias do Ocidente. 

Quando determinadas ativi-
dades industriais se transferem 
a outros países, seja por razão de 
maior produtividade, especialida-
de ou menor custo, os ganhos de 
eficiência podem ser utilizados no 
reinvestimento em áreas de maior 
valor agregado (como marketing, 
design ou pesquisa & desenvolvi-
mento). 

Ao observarmos esses fenôme-
nos, estamos diante da fundamen-
tal transição da manufatura para a 

“mentefatura” (em inglês, from ma-
nufacturing to mindfacturing).

Na mesma linha, é equivocado 
colocar na conta da influência da 
imigração o deslocamento da em-
pregabilidade de setores em eco-
nomias avançadas, como a maioria 
das que compõem a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). 

No caso dos EUA, pesquisas re-
centes já registram que os norte-a-
mericanos temem mais pelo im-
pacto da IA sobre seus empregos 
do que aquele causado pela imi-
gração ou pela mudança de elos da 
cadeia produtiva a outros países. 
Aliás, essa mesma pesquisa aponta 
que 73% acham que a IA mais atua 
na destruição do que na criação de 
oportunidades de trabalho.

A propósito, a relação imigran-
tes-tecnologia-emprego, no mais 
das vezes, parece percorrer o ca-
minho inverso. Com o estabeleci-
mento de restrições à imigração, 
mudam-se os fluxos de investi-
mento de empresas estrangeiras 
intensivas em tecnologia. 

O Canadá, por exemplo, com 
menos restrições à imigração de 
pessoal qualificado em setores de 
alta tecnologia, está ganhando dos 
EUA na corrida global por talen-
to – e atraindo grande volume de 
startups tecnológicas.

Como sabemos, a preocupação 
com o efeito da introdução de no-
vas tecnologias sobre o trabalho 
não é nova. No começo do sécu-

O PODER DE 

TRANSFORMAÇÃO DA 

TECNOLOGIA SOBRE O 

MUNDO DO TRABALHO 

É IMENSO. ESTAMOS 

DIANTE DA FUNDAMENTAL 

TRANSIÇÃO DA 

MANUFATURA PARA A 

“MENTEFATURA”

“

”

RADAR MUNDIAL | MARCOS TROYJO
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lo 19, com a Revolução Industrial 
a pleno vapor, arregimentou-se 
o ludismo — um movimento na 
Inglaterra em que artesãos inva-
diam fábricas de tecelagem e des-
truíam as máquinas que aparen-
temente lhes estavam roubando o 
ganha-pão. 

Embora alguns historiadores 
argumentem que o movimento 
em si nada tinha contra as máqui-
nas, mas tudo em favor de melho-
res condições de trabalho, o ludis-
mo ficou marcado como esforço 
estéril perante a imperiosa dinâ-
mica de inovação.

O quão esse debate sobre tecno-
logia e trabalho é envolto em suti-
lezas analíticas pode ser esclareci-
do com o exame contemporâneo 
de economias como as dos EUA, 
China, Japão e Alemanha. Trata-se 
aqui, respectivamente, dos países 
que detêm os quatro maiores PIBs 

do mundo. São, da mesma forma, 
as quatro nações que mais deposi-
tam patentes, uma boa medida do 
ritmo e volume de inovação, na 
Organização Mundial da Proprie-
dade Intelectual (OMPI). 

Ora, se o avanço da tecnologia 
põe em risco os postos de trabalho, 
e esse processo obviamente é algo 
que não começou agora, era de su-
por que o desemprego relacionado 
à tecnologia crescesse progressiva 
e estruturalmente nessas econo-
mias, certo?

Bem, o que então dizer das es-
tatísticas em 2018 sobre o nível de 
desemprego nesses quatro países? 
Impressiona notar que se encon-
tra em patamar espetacularmente 
baixo: EUA (3,8%), China (3,89%), 
Japão (2,5%) e Alemanha (3,4%). Só 
para lembrar: o desemprego no 
Brasil, que não é exatamente um 
portento tecnológico, é de 12,9%.

VLADISLAV KLAPIN/UNSPLASH

Além de seu elevado índice de 
inovação tecnológica, esses países 
apresentam em comum a grande 
escala comparativa de suas eco-
nomias; o perfil, no agregado, 
como as quatro maiores nações 
comerciantes (medido pelo flu-
xo nominal combinado de ex-
portações e importações); boa 
governança macroeconômica e 
instituições que incentivam e as-
seguram a inovação. 

Em síntese, economias mais 
competitivas – ao contrário do 
que por vezes pregam seus líderes 
atuais – permitem a transforma-
ção do mundo do trabalho e da 
empresa. Em vez de os evitar, pre-
param-se para o desafio dos novos 
tempos. É bem melhor estar ciente 
disso do que travar batalhas imagi-
nárias contra inimigos camuflados 
na globalização, na imigração ou 
na tecnologia.
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UM CENÁRIO
FRAGMENTADO
Com 30 partidos representados, o 
Legislativo dos próximos quatro anos 
terá muitas caras novas e menos nomes 
tradicionais. Os ventos de transformação 
também chegaram aos estados

fações e novos valores que foram 
nutridos nesse período conturba-
do da nação.

Das 35 legendas em atividade 
no país, 30 estarão representadas 
— o maior número da história do 
Legislativo. Há duas décadas, 20 
siglas estavam presentes. Impul-
sionado pela força de Bolsonaro, o 
PSL foi quem teve o maior avanço. 
De apenas um deputado federal 

tivo um número recorde de parti-
dos representados, trazendo novos 
paradigmas nas relações de forças.

Depois de quatro anos de pro-
fundas divisões, uma grave crise 
financeira, um impeachment, duas 
denúncias contra um presidente 
em exercício e o furacão da Ope-
ração Lava Jato, a voz das urnas se 
manifestou. E os resultados trou-
xeram à tona o caldo de insatis-

A partir do dia 1º de feverei-
ro de 2019, quando terá 
completado um mês de 

sua posse, o presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) deverá lidar com um 
Congresso fragmentado de forma 
inédita no percurso da democracia 
brasileira. Os votos da população 
não só promoveram a maior reno-
vação do Parlamento desde 1990, 
como também alçaram ao Legisla-



27

representante dessa corrente, fará 
sua estreia com oito deputados fe-
derais. Entre eles, o gaúcho Marcel 
van Hattem, que foi o mais votado 
no Rio Grande do Sul, com 349,8 
mil votos.
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eleito em 2014, agora a agremiação 
terá 52, além de quatro senadores. 
É superado numericamente ape-
nas pelo PT, que contará com 62 
nomes a partir de 2019.

Entre os campeões de votos nos 
estados, cinco são do PSL, como 
Eduardo Bolsonaro, filho do capi-
tão da reserva, apoiado por mais 
de 1,8 milhão de eleitores de São 
Paulo. No Rio de Janeiro, Hélio 

Barbosa Lopes, que concorreu 
pela mesma sigla, fez mais de 345 
mil votos. 

O crescimento do pensamento 
liberal também se refletiu no Con-
gresso: o partido Novo, principal 

DAS 35 LEGENDAS EM ATIVIDADE NO PAÍS, 

30 ESTARÃO REPRESENTADAS — O MAIOR 

NÚMERO DA HISTÓRIA DO LEGISLATIVO

Confira como ficou a distribuição das bancadas na 
Câmara e Senado a partir de 2019:

A NOVA CARA DO CONGRESSO

PT 56

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

SENADO 
FEDERAL

PSL 52
PP 37

PP 6

MDB 37

MDB 11

PSD 34

PSD 7

PR 33

PSL 4

PSB 32
PRB 30

PODE 5REDE 5

SD 13
PODE 11
PTB 10
PSOL 10
PCdoB 9
PSC 8
PROS 8
PPS 8
Novo 8
Avante 7
PHS 6
PATRI 5
PV 4
PRP 4
PMN 3
PTC 2
DC 1
Rede 1
PPL 1

PR 2
PSB 2
PTB 2
PPS 2
PHS 2
PRB 1
SD 1
PSC 1
PROS 1
PV 1
PRP 1 
PTC 1

PSDB 29

PSDB 8

DEM 30

DEM 7

PDT 28

PDT 4
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TRADICIONAIS DESIDRATAM
Enquanto novas forças se or-

ganizam, partidos que antes do-
minavam o Congresso passaram 
por uma profunda desidratação. O 
MDB do presidente Michel Temer, 
que em 2014 elegeu 65 deputados, 
fez este ano apenas 34 cadeiras. 
PSDB e DEM, que há 20 anos ti-
nham juntos mais de 230 repre-
sentantes, agora terão somente 37 
e 36 nomes, respectivamente — 
uma redução de 69%.

Figuras tradicionais, que nos 
últimos quatro anos apareciam 
nas listas da Lava Jato, ficarão de 
fora do Congresso — e, com isso, 
sem foro privilegiado. Eunício 

Oliveira (MDB-CE), Romero Jucá 
(MDB-RR), Lindbergh Farias (PT-
RJ) e Edison Lobão (MDB-MA) 
foram alguns dos que perderam 
o mandato nas urnas. Adversários 
em 2014, Dilma Rousseff (PT) 
e Aécio Neves (PSDB) tiveram 
destinos diferentes: a ex-
presidente ficou apenas em quarto 
lugar na disputa pelo Senado. Já o 
tucano, que decidiu concorrer à 
Câmara, conseguiu a eleição.

Partidos do chamado “Cen-
trão” também registraram perdas: 
o PTB viu sua bancada cair de 25 
para 10 nomes. PSD e Solidarie-
dade encolheram em dois depu-
tados, enquanto PR e PP elegeram 

Ex-presidente que sofreu 
impeachment em 2016, 
tentou ser senadora em 
seu estado natal. Amargou 
um quarto lugar, com 
apenas 15% dos votos.

Da linha de frente 
de Michel Temer, o 
emedebista ficou a apenas 
426 votos de distância do 
segundo colocado, Mecia 
de Jesus (PRB). 

Senador desde 1995 e 
também na mira da Lava 
Jato, não fez nem 10% dos 
votos no Maranhão. 

Presidente do Senado e 
investigado pela Lava Jato, 
não teve sucesso na busca 
pela reeleição, ficando na 
terceira posição. 

Investigado no âmbito 
da Lava Jato, o petista 
ficou em terceiro lugar na 
disputa.

Um dos principais nomes 
petistas, perdeu a vaga 
pela segunda eleição 
consecutiva. 

Um dos principais 
defensores do ex-
presidente Lula, também 
fracassou em sua tentativa 
de conquistar um novo 
mandato.

Ex-governador, liderava as 
pesquisas até ser alvo de 
uma operação da Polícia 
Federal. Não passou da 
quinta posição.

Governador por dois 
mandatos, tentou se eleger 
senador. Preso em plena 
campanha eleitoral por 
suspeita de corrupção, ficou 
em sexto lugar.

Dilma Rousseff
(PT-MG)

Romero Jucá 
(MDB-RR)

Edison Lobão
(MDB-MA)

Eunício Oliveira 
(MDB-CE)

Lindbergh Farias
(PT-RJ)

Eduardo Suplicy
(PT-SP)

Roberto Requião
(MDB-PR)

Marconi Perillo
(PSDB-GO)

Beto Richa 
(PSDB-PR)

Nomes tradicionais da política e protagonistas dos últimos anos tentavam uma vaga no 
Senado, mas ficaram de fora. Confira alguns nomes que saem de cena em 2019:

SAINDO DE CENA

FOTOS: AGÊNCIA SENADO, AGÊNCIA BRASIL E REPRODUÇÃO

um a menos. O único do grupo que 
avançou foi o PRB, que passou de 
21 para 30 eleitos em 2018.

No campo da esquerda, o PT 
perdeu 13 cadeiras na Câmara, mas 
ainda assegurou o posto de maior 
bancada. Enquanto siglas como 
PSB e PCdoB recuaram em uma 
vaga, o PDT passou de 20 para 28 
deputados. O destaque, no entan-
to, ficou para o PSOL, que dobrou 
sua representação, indo de cinco 
para dez parlamentares.

MAIS MULHERES NO PARLAMENTO
Maioria da população, as 

mulheres ainda terão uma 
baixa representação na Câmara 

POLÍTICA | NOVA COMPOSIÇÃO
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Jornalista, com passagens 
pela Veja e Jovem Pan e 
grande influenciadora nas 
redes, foi a deputada mais 
votada do país, com o apoio 
de 1,07 milhão de paulistas. 

Policial militar, ficou 
nacionalmente conhecida 
pelo vídeo que mostra sua 
ação contra um assaltante 
que agia em frente a uma escola. 
Recebeu mais de 260 mil votos. 

Com 22 anos, é um 
dos coordenadores do 
Movimento Brasil Livre 
(MBL). Defendendo um 
ideário liberal, foi o quarto 
mais votado em São Paulo.

Filha de uma diarista e 
um cobrador de ônibus, 
formou-se em Harvard 
como cientista política e 
astrofísica. É cofundadora do 
Mapa da Educação e Acredito.

Primeira índia a exercer 
a profissão de advogada 
no Brasil, é também a 
primeira mulher indígena 
a ser eleita para a Câmara 
dos Deputados

Cientista político e 
jornalista, foi deputado 
estadual. Na disputa pela 
Câmara, foi o mais votado do 
Rio Grande do Sul, conquistando 
mais de 349 mil votos.

Uma das principais figuras 
da esquerda brasileira, 
fará sua estreia como 
deputado federal, depois de 
três mandatos na Assembleia 
Legislativa fluminense.

Com 24 anos, filho de 
Eduardo Campos e bisneto 
de Miguel Arraes, levará 
a tradição da família ao 
Parlamento. Foi o quinto mais 
votado do país.

Joice Hasselmann
(PSL-SP)

Katia Sastre 
(PR-SP)

Kim Kataguiri 
(DEM-SP)

Tabata Amaral
(PDT-SP)

Joênia Wapichana
(REDE-RR)

Marcel van Hattem
(NOVO-RS)

Marcelo Freixo
(PSOL-RJ)

João Campos
(PSB-PE)

Mais de 260 deputados farão sua estreia na Câmara a partir do próximo ano. 
Conheça alguns rostos que prometem chamar a atenção no Parlamento:

NOVAS CARAS

dos Deputados. O número, no 
entanto, será o maior da história: 
77 foram eleitas para a casa –  o 
que representa 15% do Parlamento. 
A campeã foi a jornalista Joice 
Hasselmann (PSL-SP), que fez 
mais de um milhão de votos.

As mulheres terão ainda as de-
putadas mais nova e mais velha: 
Luisa Canziani (PTB-PR), com 22 
anos, e Luiza Erundina (PSOL-SP), 

com 83 anos. Além disso, a Casa 
contará com sua primeira parla-
mentar indígena: Joênia Wapicha-
na, eleita pela REDE de Roraima. 

O avanço conservador e as pau-
tas da segurança pública também 
deram impulso para frentes infor-
mais no Congresso, como as ban-
cadas evangélica e da bala. Entre os 
religiosos, estima-se que o grupo 
deve alcançar 180 parlamentares 

a partir de 2019. Já o da segurança 
teve um aumento de 70%, segundo 
levantamento da Federação Nacio-
nal de Entidades de Oficiais Milita-
res Estaduais (Feneme). 

CLÁUSULA DE BARREIRA
Uma regra que começou a valer 

nesta eleição pode ajudar a reduzir 
essa fragmentação parlamentar: a 
cláusula de barreira, que estabe-
lece critérios para as siglas acessa-
rem o fundo partidário e tempo de 
televisão.

Aprovada na reforma política 
em 2017, a cláusula determina que 
os partidos devem eleger pelo me-
nos nove deputados federais, além 

O AVANÇO CONSERVADOR E AS PAUTAS DA 

SEGURANÇA PÚBLICA TAMBÉM DERAM IMPULSO 

PARA FRENTES INFORMAIS NO CONGRESSO, COMO AS 

BANCADAS EVANGÉLICA E DA BALA



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 141 | novembro e dezembro - 201830

de conseguir ao menos 1,5% dos 
votos totais para a Câmara, distri-
buídos em nove estados diferentes. 
Até 2030, esses limites vão se am-
pliando.

Dos 35 partidos, 14 deles não 
conseguiram cumprir as regras. 
Com isso, algumas siglas já co-
meçaram a negociar fusões para 
sobreviver. Entre eles, a REDE de 
Marina Silva, que conversa com 
PPS e PV.

tatuto do Desarmamento e redução 
da maioridade penal, o novo presi-
dente precisará de muitas negocia-
ções com o parlamentares.

Diante da expectativa de mi-
lhões de brasileiros que deposita-
ram em Bolsonaro sua esperança 

por um novo país, ele precisará 
mostrar sabedoria e destreza para 
equilibrar os interesses públicos e 
o xadrez do jogo político. Um de-
safio ainda mais difícil diante de 
um cenário político tão dividido 
entre muitas forças. 

DIVISÃO TAMBÉM 
NOS ESTADOS

A fragmentação partidária também se refletiu nas eleições regionais. O Bra-
sil terá um recorde de partidos comandando os estados: 13 siglas, quatro a 
mais do que em 2014.

O MDB, que elegeu sete governadores em 2014, venceu em apenas três es-
tados em outubro. Mesmo número obtido pelo PSL de Bolsonaro, que teve uma 
importante vitória em Santa Catarina, com o Comandante Moisés. 

Do Sudeste, vieram surpresas como Wilson Witzel, que leva o PSC pela pri-
meira vez ao comando do Rio de Janeiro, e Romeu Zema (NOVO), que venceu 
de forma avassaladora em Minas Gerais, fazendo mais de 70% dos votos no 
segundo turno contra Antonio Anastasia (PSDB).

O PT é a legenda que mais fez governadores: quatro, todos eles no Nordeste.

O DESAFIO DE BOLSONARO
Eleito com um discurso de re-

novação e enfrentamento da cor-
rupção, Bolsonaro terá o desafio de 
encontrar o tom ideal para contar 
com a maioria dos parlamentares. 
Referendado por quase 60 mi-
lhões de eleitores e com uma base 
social forte, o presidente terá legi-
timidade para imprimir seu estilo 
próprio na construção do novo 
governo. 

No entanto, não será simples 
romper com o presidencialismo de 
coalizão que foi a marca principal-
mente dos governos petistas e de 
Michel Temer, desde 2003. Com 
importantes pautas para tirar do 
papel, como as reformas previden-
ciária e tributária, mudanças no Es-

POLÍTICA | NOVA COMPOSIÇÃO

O PRESIDENTE 

TERÁ LEGITIMIDADE 

PARA IMPRIMIR SEU 

ESTILO PRÓPRIO NA 

CONSTRUÇÃO DO 

NOVO GOVERNO

V
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A eleição, seja qual for, só 
inicia oficialmente a partir 
das convenções partidárias 

que ocorrem entre o fim de julho 
e o início de agosto. Depois disso 
é que as coligações e os espaços de 
rádio e televisão se definem, assim 
como os principais apoiadores e 
doadores dos candidatos.

 De julho a outubro deste ano, 
o cenário não foi diferente. Após 
uma pré-campanha tediosa, a 
partir da campanha eleitoral pro-
priamente dita os pretendentes ao 
Palácio do Planalto puderam ser 
identificados em grupos.

 Ríspidos ou insinuantes, fol-
clóricos ou oportunistas, a maio-
ria invocou soluções mirabolantes 
para amparar as ilações. Outros, 
sem nenhum rubor ou senso de 
decência, requentaram delírios e 
grosserias de embates anteriores. 
Houve também um pelotão for-
mado por personagens infantili-
zados, insistindo em tolices que 
jamais vingaram em algum canto 
do planeta. Por fim, havia um pu-
nhado de candidatos referindo ra-
zoabilidades.

 Incentivos tributários às em-
presas. Privatizações. Correção 
da tabela do Imposto de Renda. 
Direito de ter arma. Redução das 
áreas indígenas. Valorização do 
serviço e do servidor público. Mo-
bilidade urbana. Relações interna-
cionais. Esses foram alguns temas 
abordados, embora meia centena 
de outros assuntos estratégicos ao 
país tenha sido descartada.

 Ao se postar diante de câme-
ras e microfones, a maior parte 
dos candidatos revelou não ter 
compromisso com a realidade ao 
desenhar Brasis impossíveis. Um 
dos piores momentos foi quando 
vários deles hastearam uma ban-
deira branca para lá de cínica e se 
fantasiaram de solidários após o 
atentado sofrido por Jair Bolsona-
ro. Todavia, a partir do momento 
que o alvejado disparou nas pes-
quisas, os pacifistas de ocasião, em 
nítido desvirtuamento do horário 
eleitoral, retomaram os ataques 
sem propostas.

 No cenário jurídico, os desta-
ques ficaram por conta do indefe-
rimento da candidatura do ex-pre-
sidente Lula, preso em Curitiba, da 
liberação de camisas identificadas 
com candidaturas, da proliferação 
de fake news, das ações encetadas 
no TSE alvejando o WhatsApp e, é 
claro, do descalabro de pesquisas 
eleitorais sem reprimenda.

 Aconteceu, contudo, que as tá-
ticas bolorentas de desconstrução 
não frutificaram. Pelo contrário: 
foram defenestradas. Justamen-
te o candidato que não dispôs de 
rádio nem TV no primeiro turno, 
que não utilizou jatinhos para cru-
zar o país e não recebeu dinheiro 
público, foi o que se elegeu. Com 
isso, dois sonoros recados foram 
dados pelas urnas de 2018: o poli-
ticamente correto não convenceu, 
e os partidos políticos estão im-
portando cada vez menos para os 
brasileiros.

DIREITO ELEITORAL | ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS
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Também foi o ano da reação à in-
segurança. De uma greve que parou o 
país. De um crime bárbaro que calou 
uma voz ascendente. Da esperança 
pela paz no Oriente. Quando o mun-
do vibrou com a Copa e se emocio-
nou com o resgate dos garotos da Tai-
lândia. E a etapa da nossa história que 
o fogo consumiu a memória nacional 
e as águas ceifaram vidas. 

Nas páginas a seguir, confira os 18 
fatos que marcaram 2018 — alguns 
deles, com efeitos significativos para 
os anos que virão.

Este foi mais um ano intenso. No 
Brasil, 2018 foi marcado pela 
eleição de Jair Bolsonaro à Pre-

sidência da República, consolidando 
um movimento conservador, mas 
também de renovação. Uma onda 
que foi sentida por aqui e em várias 
partes do mundo. 

Este ano a lei falou mais alto. O 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e expoentes da República foram 
presos, e a justiça seguirá em foco 
com a nomeação de Sergio Moro 
para o Ministério. 

POLÍTICA | RETROSPECTIVA 2018
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FEZ-SE A
JUSTIÇA

QUEM MATOU
MARIELLE?

NOVA FRENTE
CONTRA O CRIME

24/JANEIRO

14/MARÇO

16/FEVEREIRO

O Brasil parou para acompanhar o histórico julgamento do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Porto Alegre, o 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região mostrou que ninguém 
estava acima da lei – nem mesmo um dos principais líderes 
políticos da história do país. O petista foi condenado, por três 
votos a zero, a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex no Guarujá. 

Em uma das últimas noites do verão carioca, um crime bárbaro 
chocou o país: a execução da vereadora do Rio de Janeiro Marielle 
Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes, fuzilados por 
uma dezena de disparos. A morte da jovem, nome ascendente na 
política e reconhecida pela atuação em direitos humanos, teve 
repercussão internacional. Passados vários meses, ainda não se 
sabe quem ordenou o assassinato. As suspeitas pairam sobre um 
chamado “Escritório do Crime”, ligado a milicianos. Em novembro, 
a Polícia Federal passou a investigar uma suposta rede que estaria 
impedindo a elucidação do caso.

Decretada no final de 2017, a intervenção militar na segurança pública do Rio de 
Janeiro trouxe um novo paradigma para o enfrentamento da criminalidade. O estado, 
especialmente em sua capital, vinha de uma escalada na violência, potencializada pela 
grave crise nas finanças públicas. Ao mesmo tempo, o governo de Michel Temer criou o 
Ministério da Segurança Pública, trazendo foco inédito ao tema. A medida, que provocou 
intensos debates, tem surtido efeito. As estatísticas mostram redução do número de 
homicídios dolosos, latrocínios e roubos de carga, por exemplo.

SYLVIO SIRANGELO/TRF4
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UM 
PRESIDENTE
NA CADEIA

07/ABRIL

Após o julgamento de habeas corpus pelo Supremo Tribunal 
Federal, o fim da linha chegou para o ex-presidente Lula. 
O juiz Sergio Moro decretou sua prisão, ação que deixou 
o Brasil suspenso por dois dias. Encastelado no Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo/SP, o petista 
estendeu o quanto pôde o cumprimento da ordem judicial. 
Após um comício, com frases largamente exploradas na 
campanha eleitoral, Lula enfim se entregou à Polícia Federal, 
passando ao regime fechado em Curitiba. Apesar de apelos 
até a ONU, ele segue preso.

NICARÁGUA
EM CHAMAS
18/ABRIL A revolta popular contra a proposta de reforma da seguridade 

social na Nicarágua foi o estopim para uma grave crise que 
consumiu centenas de vidas. A repressão promovida pelo 
governo do bolivariano Daniel Ortega e a participação de 
grupos paramilitares causaram a morte de até 500 pessoas, 
segundo organizações de direitos humanos. Torturas, 
detenções arbitrárias, sequestros e ataques à imprensa foram 
outras agressões que levam o país da América Central ao caos. 
Alinhado ao venezuelano Nicolás Maduro, Ortega culpa os 
Estados Unidos e o “imperialismo” pelo turbilhão.

UMA CHANCE
PARA A PAZ
27/ABRIL

Depois de longos períodos de tensão, finalmente surgem perspectivas de paz na 
península das Coreias. No dia 27 de abril, o presidente do Sul, Moon Jae-In, teve 
um encontro histórico com o ditador do Norte, Kim Jong-Un, na fronteira entre os 
dois países. Em setembro, Moon fez uma visita de três dias ao regime comunista. 
Os mandatários avançaram em esforços pela desnuclearização da região, além do 
reencontro de famílias separadas pela guerra. Nos discursos oficiais, a esperança de 
que as nações encerrem as hostilidades e voltem a ser uma só Coreia.

GERAL | RETROSPECTIVA 2018
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OUTRA VEZ O FMI

UM ENCONTRO
HISTÓRICO

08/MAIO

12/JUNHO

De novo, a sigla FMI tomou as manchetes da Argentina. O presidente Maurício 
Macri teve de recorrer ao órgão internacional para estancar o déficit financeiro, 
recebendo um empréstimo de US$ 50 bilhões. Abalada pela desvalorização do 
peso, que perdeu 50% frente ao dólar, a economia em má fase trouxe de volta 
o pesadelo de 2001, quando o país sofreu uma grave crise que derrubou líderes 
da Casa Rosada em sequência. Para enfrentar a situação, Macri se esforça em 
ajustes fiscais para conter a inflação e cortar bilhões em gastos públicos.

Poucos esperavam um encontro de tal magnitude. Depois de 
uma série de provocações que levaram o mundo a temer um 
confronto nuclear, o presidente americano, Donald Trump, e o 
ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, participaram de uma 
cúpula histórica em Singapura. Ao longo de cinco horas, os dois 
mandatários comprometeram-se em unir esforços em busca 
da paz, além de trabalhar pela desnuclearização do regime 
comunista. A reunião foi uma grande vitória política de Trump, 
cuja atuação teve papel essencial para fazer a ditadura de Kim 
começar a se abrir para o globo.

A GREVE QUE
PAROU O PAÍS

21/MAIO

Em maio, o Brasil foi paralisado por conta da massiva greve dos 
caminhoneiros. Bloqueando estradas em todo o país, a categoria 
protestava contra sucessivos reajustes no óleo diesel, entre 
outras reivindicações. Houve desabastecimento de combustível 
e alimentos. Empresas e indústrias pararam. Ônibus e aviões 
deixaram de circular. Até hospitais interromperam procedimentos 
por falta de produtos. A situação foi controlada depois de uma 
semana, mas o episódio mostrou como o Brasil pode ser facilmente 
levado à beira do caos.
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ALLEZ LES BLEUS

AMÉRICA DOBRA
À DIREITA

15/JULHO

17/JUNHO

Vinte anos depois, a França voltou a reinar nos gramados. Embalados pelos 
craques Mbappé, Pogba e Griezmann, os Bleus venceram sua segunda Copa 
do Mundo, que em 2018 foi disputada pela primeira vez na Rússia. Na final, 
venceram com facilidade a sensação Croácia, que deixou para trás a dona da 
casa e a tradicional Inglaterra. Além do êxito francês, a Copa foi marcada por 
mais uma eliminação brasileira, agora para a Bélgica, e pela decepção da então 
campeã Alemanha, que caiu ainda na fase de grupos da competição.

Os fracassos de recentes governos de esquerda na América 
Latina, especialmente a tragédia na Venezuela, fizeram a região 
iniciar um movimento à direita. Além de Sebastián Piñera no 
Chile, em 2017, e de Jair Bolsonaro no Brasil, em outubro, outros 
países também rumaram nesse sentido em 2018. Na Colômbia, o 
conservador Iván Duque conquistou a Casa de Nariño. Crítico do 
acordo de paz com as FARC, prometeu uma unificação nacional 
e a recuperação da economia. Já no Paraguai, o Partido Colorado 
(centro-direita) manteve seu domínio no país, elegendo o 
empresário Mario Abdo Benítez.

OS JAVALIS
NA CAVERNA

10/JULHO

Enquanto a bola rolava na Copa do Mundo, o planeta prendia a 
respiração para acompanhar o dramático resgate de 12 meninos 
e do técnico do time de futebol “Javalis Selvagens”, presos em uma 
caverna no norte da Tailândia. O grupo ficou ilhado em uma área 
de difícil acesso, a 4 km da entrada do local, inundado pelas fortes 
chuvas das monções. Depois de duas semanas, eles foram retirados 
das profundezas da caverna Tham Luang Nang Non, em uma 
operação que durou três dias e envolveu centenas de militares e 
especialistas de diversos países.
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UM ATAQUE À
DEMOCRACIA

MEMÓRIA
REDUZIDA A PÓ

06/SETEMBRO

02/SETEMBRO

O acirramento político da eleição de 2018 chegou ao seu ponto 
mais grave em Juiz de Fora/MG, quando o candidato à presidência 
Jair Bolsonaro (PSL) foi vítima de um atentado. Carregado por seus 
apoiadores nas ruas da cidade, ele foi esfaqueado no abdome por Adélio 
Bispo de Oliveira. Levado ao hospital, o militar ficou 23 dias internado 
e, por conta de seu estado de saúde, não pôde participar dos debates 
no primeiro e segundo turnos. Embora a Polícia Federal tenha apontado 
que Adélio agiu sozinho, investigações seguem em curso para esclarecer 
se outras pessoas e grupos estavam envolvidos.

Em poucas horas, milhões de anos de história e memória do Brasil viraram 
escombros, pó e fuligem. O incêndio que consumiu o Museu Nacional foi uma das 
maiores catástrofes para a ciência e cultura em todo o mundo. Estima-se que 18 
milhões de itens foram destruídos pelo fogo. Entre eles, coleções paleontológicas, 
antropológicas e biológicas, além de itens únicos como afrescos de Pompeia e o 
crânio de Luzia, fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul. O edifício, 
antiga residência dos imperadores, sofria com instalações elétricas precárias, além da 
redução de verbas para manutenção.

A FÚRIA
DAS ÁGUAS

28/SETEMBRO Vítima de um poderoso tsunami em 2004, a Indonésia sofreu mais 
uma vez com a fúria das águas. Um terremoto de 7,5 graus na escala 
Richter, seguido de ondas de cinco metros de altura, causou destruição 
na península de Minahasa, próxima à ilha de Bornéu. Os danos foram 
sentidos principalmente na cidade de Palu. Estima-se que mais de 2 mil 
pessoas morreram na catástrofe, que deixou ainda 10 mil feridos e mil 
desaparecidos. Em 2018, o país sofreu outro grande sismo, que impactou 
a ilha de Lombok, causando a morte de 563 habitantes.

TANIA REGO/AGÊNCIA BRASIL
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O CAPITÃO
CHEGOU LÁ

28/OUTUBRO

Contrariando analistas e superando até mesmo um 
atentado, o capitão do Exército chegou ao Palácio do 
Planalto. Com apenas oito segundos de televisão e um 
partido pequeno, mas um imenso apoio nas ruas e nas 
redes sociais, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da 
República. No segundo turno, recebeu 57 milhões de 
votos, superando o petista Fernando Haddad. Uma vitória 
histórica. Agora, ele tem a desafiadora missão de atender 
às expectativas da população, que desejam forte combate à 
corrupção e retomada do desenvolvimento.

COLETES 
AMARELOS

02/DEZEMBRO Itens de segurança no trânsito, os coletes amarelos se 
tornaram símbolo de distúrbios nas ruas da França. Desde 
novembro, milhares de pessoas protestam no país contra 
o aumento dos combustíveis proposto pelo presidente 
Emmanuel Macron. Os embates entre manifestantes, 
vestidos com coletes, e a polícia, geraram caos em várias 
partes do país, com centenas de presos e feridos. Nascido 
nas redes sociais, sem ligação com partidos, o movimento 
é um desafio para Macron, uma vez que não há lideranças 
definidas. A mobilização pode influenciar os rumos da 
política francesa – e já inspira ações em outras nações.

A NOVA MISSÃO
DE MORO
01/NOVEMBRO

Figura mais representativa da luta contra a corrupção no país, o juiz 
federal Sergio Moro terá uma nova frente de ação a partir de 2019. Ele 
aceitou o convite de Bolsonaro para ser ministro da Justiça, em uma pasta 
vitaminada que englobará Polícia Federal, Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras, Transparência, Segurança Pública, entre outros. Com carta 
branca para enfrentar os desvios, o expoente da Operação Lava Jato promete 
avançar firme na moralização do poder público. Também afirmou que vai 
atacar a impunidade, propondo endurecimento de leis penais e menos 
benefícios para infratores, como progressões de pena.
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PAULO G. M. DE MOURA
CIENTISTA POLÍTICO 

professorpaulomoura@gmail.com

A experiência ensina que um governo 
recém-eleito carrega para a fase de 
transição e o mandato ingredientes 

que estiveram presentes na campanha elei-
toral. E a campanha de Jair Bolsonaro foi 
disruptiva. Bolsonaro venceu contrariando 
os manuais do marketing político, a mídia e 
os analistas acadêmicos.

A inteligência política do presidente elei-
to foi e – continua sendo – subestimada por 
essa gente que passou a campanha toda cha-
mando Bolsonaro de tosco. Alegavam que 
sua retórica radical de “extrema-direita” o 
isolaria e impediria a conquista do eleitora-
do mais ao centro. Apontavam que não ti-
nha estrutura partidária, alianças, coligação 
e palanques regionais. Diziam que não tinha 
tempo de TV nem recursos do fundo parti-
dário. E previam que cairia nas pesquisas e 
perderia por todas essas razões.

Se o presidente eleito conseguirá ou não 
governar, veremos. Porém, com suas ações 
e decisões ao longo da campanha, ele der-
rotou sistematicamente todos esses pressu-
postos que serviram de argumento dos seus 
críticos. E é preciso reconhecer: Bolsonaro 
venceu praticamente sozinho, pois, com 
toda a confusão que se percebia nos bastido-
res do comando da sua campanha, a palavra 
final sobre cada passo da estratégia sempre 
foi dele. Os critérios foram amparados na 
sua análise política e no seu diagnóstico so-
bre o sentimento do povo brasileiro – e não 
orientada pelos critérios de marqueteiros es-
cravos de pesquisas.

Bolsonaro foi eleito pela facada? Discor-
do. É óbvio que um fato político dessa mag-
nitude interferiu no curso da eleição. No en-
tanto, é preciso reconhecer que, após o fato, 
é preciso tomar decisões estratégicas sobre 
como agir a partir do ocorrido. E, novamen-

te, Bolsonaro, mesmo convalescendo e ainda 
em estado grave na UTI, tomou as decisões 
corretas e agiu de forma a garantir que os 
desdobramentos do fato o beneficiassem 
eleitoralmente.

Talvez muitos sequer tenha notado, mas 
Bolsonaro não é o mesmo de antes da facada. 
Não perdeu sua essência, mas mudou, tor-
nando-se mais sóbrio, sereno e ponderado. 
Um simples exemplo sintetiza essa mudança. 
A última vez que Bolsonaro foi visto fazendo 
o gesto-símbolo das duas mãos simulando 
armas (o inverso do “L” dos lulistas) foi na 
primeira foto tirada dele sentado numa ca-
deira ainda na UTI, com o avental azul e a 
sonda no nariz. Tendo visto a morte de perto, 
Bolsonaro emerge do atentado como um ser 
humano amadurecido e um líder em melho-
res condições e posicionamento para ser o 
presidente de todos os brasileiros.

Curioso é perceber que a mídia e seus co-
mentaristas políticos, assim como os analis-
tas acadêmicos, salvo raras exceções, seguem 
sem entender o “fenômeno Bolsonaro”. Con-
tinuam repetindo o erro metodológico de 
querer enquadrá-lo nos seus conceitos e nas 
categorias de análise – aqueles mesmos que 
o presidente eleito sepultou na eleição.

Grande parte do jornalismo político se de-
dica a criticar Bolsonaro pelo fato de ele não 
tomar decisões e nem se comportar como o 
pensamento mainstream gostaria que ele se 
comportasse. “Bolsonaro não deveria ter dito 
isso”; “Bolsonaro não deveria ter feito aqui-
lo”; “Bolsonaro vai ter de negociar com os 
partidos”; “ao escolher Moro como ministro, 
Bolsonaro marcou um gol, mas...”; “Bolsona-
ro não é liberal e não deixará Paulo Guedes 
implantar seu programa econômico”; “Bol-
sonaro nem foi empossado, mas foi derrota-
do no aumento dos juízes e tomou uma aula 
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de política do Eunício de Oliveira”; 
“Bolsonaro isso”; “Bolsonaro aqui-
lo” e blá, blá, blá...

Outro sintoma dessa incompre-
ensão é a insistência com que bran-
dem o livrinho da Constituição de 
1988, como que tentando engessar 
Bolsonaro nos parâmetros da or-
dem política, econômica e social de 
um texto constitucional cujo resul-
tado é o desastre em que o Brasil 
se encontra. Aqueles que assim o 
fazem, são os mesmos quem se be-
neficiam dos privilégios e injustiças 
que a Constituição de 1988 cravou 
no bolso dos pagadores de impos-
tos da nação. 

Ao assim agirem, esses agentes 
da mídia e do establishment político 
e econômico não apenas revelam 
seus justificados temores de desa-
lojamento das suas confortáveis 
posições privilegiadas no sistema 
que será desestruturado, como 
alinham-se ao mentiroso discurso 
eleitoral do PT, que perdeu a elei-
ção acusando o presidente eleito de 
querer reinstituir o regime militar 
de 1964.

O povo brasileiro sepultou a 
Nova República num processo que 

começou com as jornadas de 2013, 
prosseguiu no impeachment de 
Dilma e deu mais um passo com 
a eleição disruptiva de Bolsonaro. 
O presidente eleito e a cúpula das 
Forças Armadas têm reiterado o 
respeito a essa Constituição, pois 
não existe de fato nenhuma inten-
ção de impor mudanças fora dos 
parâmetros da democracia. Con-
tudo, é forçoso reconhecer que o 
programa econômico liberal de 
Bolsonaro – que, se for implan-
tado em sua essência, vai mudar 
para melhor nossas vidas e nossa 
ordem social – requer também um 
novo ordenamento jurídico, políti-
co, econômico que é incompatível 
com o texto constitucional de 1988.

E as condições para isso aconte-
cer estão postas. Se o Brasil come-
çar a tomar o rumo certo do ajuste 
fiscal, das privatizações e conces-
sões e da liberalização da econo-
mia num contexto internacional 
de dificuldades que se apresentam 
para outros mercados, nosso país 
se tonará um estuário receptor na-
tural do capital que virá em grande 
volume de investimentos em busca 
do lucro.

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Como o presidente eleito vai 
superar o desafio de convencer o 
sistema político a fazer as mudan-
ças constitucionais necessárias para 
destravar nossa economia e dar va-
zão às mudanças que o povo dele-
gou a ele fazer, sem concessões ao 
falecido presidencialismo de coali-
zão, é uma incógnita.

Mas, pelos nomes que o presi-
dente tem escolhido para seu Mi-
nistério até o momento que este 
artigo é escrito, o presidente revela 
a firme convicção de que pretende 
entregar ao povo brasileiro aquilo 
a que se propôs a fazer como can-
didato. Esses nomes – mais do que 
as tensões, idas e vindas, anúncios 
e recuos – são um indicador mais 
importante dos rumos que o presi-
dente eleito que dar a seu governo 
do que qualquer outro. A inovação 
é, assim, cheia de incertezas e sur-
presas. Mas o rumo está claro.

Quem queria que nada mudas-
se votou no candidato do PSDB no 
primeiro turno e no candidato do 
Lula no primeiro e no segundo tur-
no. Portanto, se Bolsonaro se com-
portasse exatamente como a maio-
ria dos comentaristas da mídia ou 
dos analistas acadêmicos desejam, 
ele não seria Bolsonaro. Seria um 
Alckmin ou um Haddad.

O povo votou pela mudança de 
verdade. O povo votou em Bolso-
naro. Gostem ou não da mudança 
que vem aí, gostem ou não do jeito 
diferente de ser dele, a mudança 
virá, e virá sob a liderança do pre-
sidente eleito democraticamente. A 
inteligência recomenda não subes-
timar a capacidade política de um 
líder que venceu como ele venceu 
uma eleição na qual o establish-
ment passou o tempo todo prog-
nosticando e desejando sua derrota. 

É melhor já ir se acostumando.
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Em entrevista exclusiva para a Revista VOTO, o CEO do 
Grupo Carrefour Brasil detalha os planos de expansão 
da rede. Noël Prioux avalia as transformações do 
mercado consumidor e antecipa as tecnologias que 
estarão nas prateleiras

O francês Noël Prioux foi 
nomeado, em 2017, CEO 
do Grupo Carrefour Brasil 

e diretor-executivo para a Améri-
ca Latina, coordenando também 
as atividades da rede na Argentina. 

Há 34 anos no Grupo Carre-
four, o executivo iniciou sua tra-
jetória na companhia em 1984 
e ocupou diversas posições. Em 
1996, tornou-se diretor de servi-
ços financeiros do Carrefour S.A. 
no país. A partir de 1998, atuou 
como diretor executivo do Carre-
four S.A. e de subsidiárias, como 
Turquia, França Colômbia, sul da 
Ásia e Espanha. 

Antes de chegar ao Brasil, 
Prioux ocupava a posição de di-
retor executivo do Carrefour na 
França, desde 2011. Na entrevista a 
seguir, concedida com exclusiva-

ECONOMIA | ENTREVISTA

mente à Revista VOTO, o executi-
vo de 59 anos fala sobre os planos 
de expansão do grupo no país e a 
estratégia multiformato. 

O investimento em expansão de 
R$ 1,8 bilhão em 2019, o mesmo 
valor de 2018, é porque a empresa 
aguarda o rumo que a economia 
brasileira vai seguir com a posse 
do novo presidente? Ou é porque a 
expansão do Carrefour já está con-
solidada no Brasil?
O Grupo Carrefour opera há mais 
de 40 anos no Brasil. Ao longo 
desse período, sempre investi-
mos com visão de longo prazo, 
garantindo a implementação da 
nossa estratégia, gerando valor 
e a sustentabilidade do negócio. 
Acompanhamos o cenário políti-
co e econômico brasileiro, porém, 

assim como nos anos anteriores, 
mantemos nossos planos e inves-
timentos. Em 2019, a companhia 
vai investir cerca de R$ 1,8 bilhão, 
o mesmo montante relevante que 
realizamos em 2018, com foco na 
expansão e revitalização do nosso 
parque de lojas, além de impor-
tantes frentes para sustentar o 
nosso crescimento contínuo.

O foco do investimento é o Ataca-
dão? Mas do Carrefour Market e 
Carrefour Express também serão 
abertas novas lojas? Haverá mais 
dessas duas bandeiras em outros 
municípios brasileiros?

Investimos em nossa estratégia 
multiformato e omnicanal, por 
meio da qual oferecemos lojas e 
serviços integrados para atender 
as diferentes necessidades do con-

“TRABALHAMOS 
PARA AUMENTAR A 
OFERTA DE PRODUTOS 
SAUDÁVEIS”
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sumidor. Nossa expansão segue 
concentrada no crescimento or-
gânico do Atacadão, do Carrefour 
Market e Carrefour Express. No 
caso do Atacadão, nosso formato 
de cash&carry, vamos abrir o mes-
mo volume de lojas que inaugura-
remos até dezembro, 20 lojas de 
autosserviço, somando mais de 
160 unidades e 25 atacados de en-
trega. O Carrefour Market mante-
rá o ritmo de aberturas no estado 
de São Paulo. Até o momento, 
inauguramos sete supermercados 

de proximidade sob essa bandei-
ra. O Carrefour Express já abriu 
quatro lojas neste ano, após inten-
so ritmo de expansão que culmi-
nou com a operação de 120 lojas 
de proximidade atualmente. Para 
o próximo ano, novas lojas serão 
inauguradas ainda no estado de 
São Paulo.

O Carrefour estuda o mercado 
para avaliar a compra de alguma 
rede de supermercado no Brasil? 
Ou, no Brasil, a fase de compras no 
setor já se encerrou?
Avaliamos diversas alternativas e 
oportunidades para expansão no 
país, porém, a prioridade segue o 
crescimento orgânico e o desen-
volvimento dos negócios existen-
tes.

“EM 2019, A 
COMPANHIA VAI 
INVESTIR COM FOCO 
NA EXPANSÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO 
NOSSO PARQUE DE 
LOJAS.”
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Self-checkout ou scan & go, que 
permite o pagamento via celular, 
está em estudo para ser imple-
mentados? Será destinado a con-
sumidores com uma determinada 
quantidade de compras? Tecno-
logias como essas tendem a dar 
agilidade na hora do atendimento? 
Ou é outra a finalidade para ado-
tá-las?
Testamos diversas alternativas de 
produtos e serviços que facilitem 
a vida do nosso cliente, como o 
self-checkout que já operamos 
em hipermercado, supermercado 
e postos de combustível. O wifi, 
por exemplo, já é uma realidade 
em grande parte das nossas lojas. 

Nosso aplicativo Meu Carrefour 
já oferece diversas ferramentas 
inovadoras e cupons digitais, as-
sim como e-commerce alimentar 
no estado de São Paulo. Conta-
mos ainda com um hipermerca-
do flagship, em São Paulo, onde 
testamos diversas tecnologias 
como totens de autoatendimento 
e gerenciador de filas inteligen-
te. No Atacadão, não é diferente. 
Pilotamos um caixa de alta velo-
cidade para compras de grandes 
volumes, otimizando o checkout. 
Além disso, investimos em outras 
frentes internas, em linha com a 
transformação digital que condu-
zimos dentro e fora do Brasil.

Falando em tecnologias, as com-
pras online começam a impactar 
os supermercados, como o Carre-
four, que oferecem produtos além 
do de consumo do dia a dia? Ou 
seja, mercadorias como eletrodo-
mésticos podem ser compradas na 
internet e não mais em lojas. 
Na verdade, os nossos diferen-
tes formatos de loja e canais se 
complementam, justamente para 

“ATÉ 2020, ALMEJAMOS TRIPLICAR A 
VENDA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 

NO BRASIL EM RELAÇÃO A 2017.”

ECONOMIA | ENTREVISTA
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atender essa e outras demandas 
do consumidor. A partir da estra-
tégia multiformato e omnicanal, 
integramos as operações física 
e online. Além do e-commerce, 
nosso sortimento não alimentar 
do Carrefour.com pode ser aces-
sado diretamente pelo vendedor 
dos hipermercados, na forma de 
sortimento estendido. Além disso, 
oferecemos diversos serviços om-
nicanais, como o Click & Retire, 
que permite a retirada em loja de 
itens de pequeno porte compra-
dos via e-commerce, e o Retire de 
Carro, que permite a retirada em 
loja física de alimentos compra-
dos pelo site ou aplicativo.

O Carrefour pretende fortalecer 
ainda mais o seu site de compras?
Com certeza, o Carrefour.com é 
uma operação relevante para a 
companhia no Brasil, com resul-
tados expressivos e investimentos 
importantes. Somente no terceiro 
trimestre deste ano, as vendas do 
e-commerce cresceram 76% na 
comparação anual. Em relação ao 
primeiro semestre, o Carrefour.
com foi o segmento que mais cres-
ceu em toda a nossa operação de 
varejo, representando 6,8% das 
vendas no período, ante 3,3% em 
2017. De abril a junho, aumenta-
mos ainda em 34% o número de 
alimentos comercializados no 
Carrefour.com, em comparação 
com o primeiro trimestre, além 
de dobrarmos o número de pedi-
dos. Atualmente, o e-commerce 
não alimentar, disponível pelo site, 
atende todo o país. Já o e-com-
merce alimentar atende diversas 
cidades do estado de São Paulo por 
meio do aplicativo e site. O portal 
do Carrefour.com adota platafor-
ma inédita no varejo brasileiro, 

“ATUALMENTE, 
NAS NOSSAS LOJAS 

E E-COMMERCE, 
CONTAMOS COM 

MAIS DE 1.700 
ITENS SAUDÁVEIS.”

oferecendo ao cliente a possibili-
dade de comprar alimentos e não 
alimentos no mesmo site. As ven-
das online contam também com 
os serviços omnicanais Click & 
Retire e Retire de Carro, permi-
tindo ao cliente retirar de maneira 
inovadora no país suas compras de 
alimentos ou itens não alimentares 
em loja física.  

O Carrefour planeja aumentar a 
venda de orgânicos e, como são 
produtos mais caros, pretende re-
duzir a margem de ganho para tor-
nar o preço acessível. Como será 
possível reduzir a margem sem im-
pactar no resultado?
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A partir da estratégia que adota-
mos em todo mundo, por meio 
da qual incentivamos o consumo 
de alimentos saudáveis, já fomen-
tamos as compras de longo prazo 
junto aos produtores, permitindo 
que esses volumes sustentem o 
investimento dos parceiros para 
mudar suas práticas de produção 
agrícola. Ao apoiar os produto-
res para que invistam no cultivo 
desse tipo de alimento, conse-
quentemente o volume ofertado 
será maior, tornando o seu pre-
ço mais acessível. Esse trabalho 
está sendo implementado para 
que possamos cumprir a meta 
que estabelecemos para a venda 
de produtos orgânicos no Brasil. 
Até 2020, almejamos triplicar a 
venda de alimentos orgânicos no 
país em relação a 2017. Atualmen-
te, nas nossas lojas e e-commer-

ce, contamos com mais de 1.700 
itens saudáveis, como integrais, 
sem antibióticos, voltados a dietas 
restritivas e orgânicos, estes com 
mais de 650 opções. Além disso, 
nossos hipermercados e super-
mercados já começam a ganhar 
espaço dedicado somente e a este 
tipo de alimento. Essa e outras 
iniciativas fazem parte do movi-
mento Act For Food, lançado em 
outubro no Brasil e nos mais de 
30 países onde o Grupo Carrefour 
está presente. Esse novo posicio-
namento direciona diversas ações 
e investimentos para ampliar a 

oferta de alimentos naturais e 
saudáveis, por meio de serviços 
omnicanais, preços acessíveis e 
pelo controle de qualidade desde 
a origem, buscando produtos e 
práticas mais saudáveis e susten-
táveis para cada um de nós e para 
o planeta. O Act For Food é mais 
um desdobramento do plano de 
transformação global, o Carrefour 
2022, lançado pelo Grupo Carre-
four no início do ano. Por meio 
dele, queremos liderar a chamada 
transição alimentar, isto é, permi-
tir que nossos clientes consumam 
melhor a preços justos.

“TESTAMOS DIVERSAS ALTERNATIVAS DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA 
DO NOSSO CLIENTE, COMO O SELF-CHECKOUT.”

ECONOMIA | ENTREVISTA



47

V

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_press.pdf   1   14/10/10   17:48

Ainda sobre orgânicos, o Carrefour 
pretende incentivar o plantio des-
se tipo de alimento como forma de 
aumentar a oferta de produtos lo-
cais e reduzir o preço?
Além do incentivo à produção de 
alimentos saudáveis e orgânicos, 
ampliamos os nossos esforços 
para oferecer ainda mais produ-
tos regionais, sobretudo frescos, 
em nossas lojas. Acreditamos que 
a ampla oferta de alimentos re-
gionais impacta positivamente no 
desenvolvimento socioeconômi-
co das economias e produtores 
locais, além de reduzir o impacto 

ambiental ao diminuir o transpor-
te para levar os alimentos ao con-
sumidor. Com esse sortimento, 
atendemos também as preferên-
cias dos nossos clientes, que pre-
zam por produtos frescos e carac-
terísticos de suas regiões.

Essa estratégia de reduzir margem 
pode ser adotada em outro produ-
to para incentivar o consumo?
Trabalhamos para aumentar a 
oferta de produtos saudáveis, re-
duzindo seu preço e, consequen-
temente, democratizando seu 
acesso. Esse tipo de movimento, 

que envolve a cadeia produtiva, 
é um modelo vencedor que já 
implementamos com sucesso na 
França anos atrás. Também é im-
portante destacar a nossa marca 
própria que, há cerca de 30 anos, 
oferece produtos de qualidade a 
preços competitivos em relação às 
marcas líderes de mercado. Atu-
almente, a marca Carrefour conta 
com mais de 7.600 itens, incluin-
do alimentos saudáveis, frescos e 
não alimentos. Nossa estratégia 
de transição alimentar também 
contempla o aumento desse sor-
timento.
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IGOR MORAIS
PÓS-DOUTORANDO EM 

ECONOMIA APLICADA E DATA 
SCIENCE NA UNIVERSIDADE 
DA CALIFÓRNIA – RIVERSIDE

igoracmorais@gmail.com

Dentre tantos problemas com 
que a sociedade brasileira se 
depara, fica difícil apontar 

prioridades. Mas o fato é que, por 
sua complexidade e impacto que 
irá gerar sobre toda a população, a 
reforma da Previdência desponta 
como uma das mais urgentes. Es-
tudo do Ministério da Fazenda de 
2017 estimou que, mantidas as re-
gras atuais para o INSS, o déficit de 
R$ 200 bilhões de 2018 deve atin-
gir R$ 1,7 trilhão em 2038 (6,4% do 
PIB) e R$ 10 trilhões em 2060 (11% 
do PIB). Uma situação insustentável 
que drenará toda a capacidade de 
crescimento do país. Não seria nem 
um pouco catastrófico afirmar que, 
nessas condições, o Brasil se torna 
economicamente inviável. 

Há diversos problemas de or-
dem operacional, de gestão e, 
principalmente, de regras, no 
INSS que geram distorções e con-
tribuem para gerar cada vez mais 
déficits. A dificuldade dos políticos 

em enfrentarem essas questões no 
passado nos empurrou para uma 
situação na qual o relógio demográ-
fico roda contra. Como mostram as 
projeções populacionais do IBGE, a 
população brasileira está crescen-
do menos, com implicações sobre 
o contingente de pessoas em idade 
ativa. Além disso, estamos vivendo 
mais, o que significa que permane-
ceremos por mais tempo receben-
do benefícios previdenciários. 

De acordo com dados do IBGE, 
nos próximos 20 anos teremos 51,7 
milhões de pessoas com mais de 65 
anos. Esse montante representará 
13% da população total e, se nada 
for feito, naturalmente o INSS es-
tará pagando aposentadoria para 
mais 23 milhões de pessoas – supe-
rando o dobro do contingente atual 
de aposentados. Na sequência, pro-
curo ilustrar partes desse problema 
e apontar algumas soluções que 
podem ajudar o país a sair dessa 
trajetória.

AINDA TEMOS CASOS 

DE APOSENTADOS COM 

MENOS DE 55 ANOS, 

PESSOAS DE 20 ANOS 

RECEBENDO PENSÃO E 

QUASE 6 MILHÕES DE 

INVÁLIDOS

“

”

DÁ PARA RESOLVER O
PROBLEMA DA PREVIDÊNCIA?
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OS PROBLEMAS
O principal problema do INSS 

é estrutural. Ou seja, é um regime 
que só se sustenta quando temos 
muito mais pessoas trabalhando e 
contribuindo do que o grupo que 
está recebendo benefícios. Dá para 
o leitor ter uma ideia do desafio de 
manter esse sistema funcionando 
com uma relação contribuinte/be-
neficiário que é de apenas 1,5 pesso-
as. Portanto, além de solucionar o 

da idade mínima para mulheres e 
homens até a revisão de regras de 
aposentadorias especiais. Ainda 
temos casos de aposentados com 
menos de 55 anos, pessoas de 20 
anos recebendo pensão  e quase 6 
milhões de inválidos (3% da popu-
lação). 

Devido à impopularidade, as-
suntos como aposentadorias e 
pensões rurais, Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) e desvin-

recurso. No Amapá, 75% das pessoas 
com mais de 65 anos recebem esse 
benefício. Em outros estados de 
renda baixa, esse percentual tam-
bém é elevado: Acre (57%), Rondô-
nia (51%), Amazonas (50%), Alagoas 
(45%), Roraima (43%), Pará (42%) e 
Maranhão (40%). Portanto, o LOAS 
cumpriu – e provavelmente ainda 
cumpre – uma importante função 
social. 

E aqui chegamos ao segundo 
grande problema do INSS: mistu-
rar, no mesmo orçamento, ques-
tões previdenciárias com gasto 
social. O tratamento a ser dado ao 
auxilio-reclusão, doença ou aciden-
te, por exemplo, deve ser diferente 
da forma que se analisa a aposen-
tadoria. Ao colocar tudo no mesmo 
órgão, sob a mesma rubrica, esta-
mos usando recursos de uns para 
financiar a dificuldade de outros e 
institucionalizando o maior pro-
grama de solidariedade do mundo.

Dentre os temas mais polêmi-
cos, a discussão da idade mínima é 
a que mais gera resistências. Ha três 
tipos de aposentadorias no INSS, 
que se dividem por: 1) idade, com 
53,3% do total das aposentadorias; 
2) invalidez, com 16,8%; 3) tempo 
de contribuição, com 30%. Mas essa 
distribuição guarda diferenças en-
tre os sexos. Mais de 2/3 das mulhe-
res que estão aposentadas o fazem 
pela regra da idade – percentual 
que cai para 40% entre os homens, 
que acabam usando mais o regra-
mento do tempo de contribuição.

Na aposentadoria por idade, a 
regra define 60 anos para as mu-
lheres e 65 para os homens, além 
do tempo de contribuição mínimo. 
Mas os dados mostram que 47% das 
mulheres pedem aposentadoria an-

culação do piso da Previdência do 
salário mínimo foram retirados da 
discussão. Em parte, isso é compre-
ensível. Considere, por exemplo, 
o LOAS, um benefício destinado a 
cidadãos acima de 65 anos ou por-
tadores de deficiência de baixa ren-
da. Os vencimentos são realmente 
baixos, em torno de R$ 951 ao mês, 
mas são pagos a nada menos que 
4,6 milhões de pessoas. O mais in-
teressante aqui é o destino desse 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROJEÇÃO DE DÉFICIT
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problema de entrada de novas pes-
soas no benefício, temos de modi-
ficar a maneira como financiamos 
o sistema. Isso tudo sem prejudicar 
quem já está recebendo algum tipo 
de benefício. É uma típica situação 
de “trocar o pneu do carro com ele 
andando”. 

Há diversos pontos em debate 
na atual reforma que tramita no 
Congresso que procuram resolver 
distorções. Vão desde o aumento 

R$ bilhões
% do PIB
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tes dos 60 anos, enquanto que 60% 
dos homens pedem aposentadoria 
antes dos 65 anos. Ou seja, há um 
grupo significativo de pessoas que 
antecipam sua aposentadoria. Por-
tanto, é natural imaginar que uma 
mudança de regra de aposentado-
ria por idade afetará o comporta-
mento de ambos os sexos. Mesmo 
assim, precisamos fazer algo em 
relação a esse tema: como disse an-
tes, o relógio está correndo. Nos úl-
timos 15 anos, a aposentadoria por 
idade cresceu a uma taxa média de 

atuais, em pouco tempo pode se 
aposentar e receber benefícios por 
mais 19 anos (expectativa de sobre-
vida). 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Os pontos elencados acima são 

apenas alguns no conjunto de dis-
torções existentes nas regras que 
regem o sistema de Previdência 
Social no Brasil. E o primeiro passo 
para resolver um problema é não 
fingir que ele não existe. Os núme-
ros de quantitativo de pessoal, gasto 
e arrecadação são públicos, divul-
gados pelo governo e auditados. 
Portanto, vamos partir do pressu-
posto de que realmente temos um 
problema. A minha preocupação 
com as propostas apresentadas é a 
miopia: voltam-se apenas para a lei 
que regula a concessão de benefí-
cios, colocando pouco peso na es-
trutura do sistema de Previdência.

Mesmo que se consiga aumen-
tar a idade mínima de homens e 
mulheres e fazer um regramento 
mais rígido para a parte de bene-
fícios, o INSS apresentará déficit. 
Portanto, a solução deve ser com-
plementada com uma engenharia 
financeira que passe a beneficiar 
o contribuinte que programa sua 
aposentadoria, e retirar o foco na 
solidariedade. Nesse caso, uma al-
ternativa factível é criar um fundo 
de Previdência privado usando os 

mecanismos já existentes na nossa 
estrutura tributária. 

O primeiro deles seria alocar 
todo o FGTS do trabalhador para 
uma conta individual, vinculada ao 
CPF, e que ficasse rendendo Selic 
até o momento da aposentadoria. 
Ao mesmo tempo que a remunera-
ção aumentaria para o trabalhador 
no momento do requerimento da 
aposentadoria, o governo teria uma 
fonte de financiamento da dívida 
em prazo longo. Outra solução é 
transformar parte dos gastos com 
auxílio-doença ou acidente em um 
sistema de plano de saúde do tra-
balhador, podendo deduzi-los no 
Imposto de Renda. Isso ajudaria 
a gerar transparência com a conta 
individual, reduziria os gastos do 
INSS e ainda absorveria parte dos 
recursos do IR destinados para Es-
tados. 

Tenha em mente que não há so-
lução fácil para um problema com-
plexo como o da atual Previdência 
Social no Brasil. Todos os esforços 
são válidos no sentido de ajustar o 
sistema, mas o fluxo populacional 
que se desenha vai dificultar o equi-
líbrio. Se o leitor ainda não come-
çou a planejar sua aposentadoria 
privada, sugiro que o faça o quanto 
antes, sob o risco de se deparar com 
uma aposentadoria que se asseme-
lhará muito mais a um programa 
de renda mínima”.

O PRIMEIRO PASSO 

PARA RESOLVER UM 

PROBLEMA É NÃO FINGIR 

QUE ELE NÃO EXISTE

“

”
5,1% ao ano, contra uma população 
que aumentou apenas 1,1%. 

O segundo problema está rela-
cionado ao tempo de contribuição. 
A regra determina diferenças entre 
homens (35 anos) e mulheres (30 
anos) para aposentadorias integrais, 
mas há casos de proporcionais. 
O fato é que 35% dos homens que 
possuem aposentadoria por tempo 
de contribuição contribuíram com 
menos de 35 anos. Por outro lado, 
43% das mulheres contribuíram 
com menos de 30 anos e se apo-
sentaram pelo tempo de contribui-
ção. Imagine a situação de um ho-
mem que começa a contribuir para 
o INSS com 50 anos: pelas regras 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS

Idade

Invalidez

Tempo de 
contribuição

39,6%

19,3%

41,1%

67,0%

14,3%

18,7%

53,3%

16,8%

29,9%

Homens Mulheres Total

(Participação % no total)
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POR COMPETÊNCIA, 
SEJA ELE 

Sem medo de empreender e voar alto, mulheres têm 
conquistado cada vez mais terrenos pouco frequentados 

pelas outras gerações. Elas avançam com capacidade, jogo 
de cintura e características muito próprias

OU ELA

MULHERES DE PODER | QUATRO PERFIS

contam suas trajetórias e os desafios 
enfrentados. 

Mariana Tellechea ainda jovem 
teve de seguir com os negócios da fa-
mília. Uma cabanha que é referência 
no Mercosul em melhoramento ge-
nético. Ela conseguiu e foi mais longe.

Carla Fam não teve medo de mu-
dar. Abriu mão de quase dez anos 
como dentista para se tornar enge-
nheira civil. Na obra, sente-se livre – 
perto do céu e do sol. 

Verônica Althaus é uma das poucas 
advogadas do Brasil a cuidar de gran-
des empresas em situação de falência 
e recuperação judicial. No currículo, 
acumula mais de 400 processos.  

Há também quem sempre sonhou 
em voar alto e levou a ideia ao pé da 
letra. Larissa Bernardo é comandante 
da Azul e apaixonada pela liberdade 
de sobrevoar a terra e o mar.

A cultura de que rosa é para me-
nina e azul para menino não 
cabe mais nos tempos atuais. 

O mesmo se aplica ao mundo do 
trabalho. Qual profissão é adequada 
para uma mulher? E qual emprego é 
impróprio para um homem? Afinal, 
diferenças se sobrepõem à dedicação 
para o resultado? 

Atrás dessas respostas e diante 
de um mundo que debate cada vez 
mais a igualdade de oportunidades, 
a Revista VOTO buscou exemplos de 
brasileiras que venceram – com seu 
próprio esforço – estereótipos enrai-
zados pelo tempo. 

Elas têm voz de comando e mos-
tram o vigor da personalidade femini-
na. Uma estancieira, uma engenheira 
civil, uma advogada especialista em 
recuperação de empresas e uma pi-
loto de avião: nesta reportagem, elas 
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Quatro mulheres, 
em áreas bem 
diversas entre 
si, conquistaram 
espaços e se 
destacam por sua 
atuação

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL
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O idioma de Mariana é fron-
teiriço. Percebe-se que nas-
ceu em Uruguaiana (RS). 

Expressa aquilo que sente, há uma 
espontaneidade verdadeira nos 
ditos, sem perder a delicadeza de 
mulher e a elegância que carre-
ga do berço. Cresceu na estância. 
Desde pequena, contempla o ver-
de da planície encontrar o infinito 
do horizonte numa fazenda de 2,6 
mil hectares. Na silhueta do Pampa, 
contempla uns de seus afetos pelo 
ofício: cavalos. Um plantel multi-
campeão, quiçá o mais premiado 
em exposições morfológicas do 
Mercosul.

Foi do pai que herdou a paixão e 
o tino para os negócios. Flavio Bas-
tos Tellechea iniciou a criação de 
cavalos crioulos em 1962. Além de 
pioneiro no Sul do país, tornou-se 
referência na Argentina, no Uru-
guai, no Paraguai e no Chile. Criada 
perto dos animais e em provas pelo 
Brasil afora, Mariana fez Medicina 
Veterinária na PUCRS. De presen-
te de formatura, em 1982, ganhou 
uma égua: a BT Rica Donna. A pri-
meira da sua coleção que chega 
hoje a 400 espécies.

O irmão mais velho seria o su-
cessor natural do patriarca na caba-

nha, mas um acidente de carro lhe 
interrompeu a vida aos 29 anos. No 
ano seguinte, o pai morreu de infar-
to. A Mariana daquela época – mãe 
de dois filhos e aos 27 anos – viu-se 
responsável por não deixar morrer 
o legado da família. A mãe, Lila, foi 
o lampião no escuro, convicta de 
que seguir em frente era mais sábio 
do que se desfazer do patrimônio 
por medo do desconhecido.  

Hoje, Mariana nem calcula o 
patrimônio da Cabanha Basca. “Há 
um valor financeiro pagável e um 
afetivo impagável”, diz. Entretan-
to, reconhece Onassis como o mais 
valioso de um estábulo de ouro. 
Um filho do garanhão foi leiloado 
por R$ 1,5 milhão. O último gran-
de campeão da Federação Inter-
nacional de Criadores de Cavalos 
Crioulos (FICCC) e a quarta melhor 
fêmea eram crias suas. O melhora-
mento genético dos rebanhos de 
Angus e Brangus incorporam-se ao 
plantel que busca a perfeição em 
morfologia para reprodução de alta 
qualidade.

Em conversa com Mariana, ela 
falou sobre a família e os desafios 
de ser mulher e empreendedora 
num segmento costumeiramente 
masculino.

MULHERES DE PODER | QUATRO PERFIS

Desde que você assumiu as rédeas 
do negócio, como evoluiu a cabanha?
Fizemos uma gestão dedicada, 
continuamos competindo no Bra-
sil e fora do país. Surgiram novos 
garanhões, aprimoramos e amplia-
mos a criação. Crescemos muito. A 
tecnologia na veterinária evoluiu e 
acompanhamos esse processo de 
melhoramento genético com olhos 
atentos e sensíveis. Tivemos muito 
trabalho até porque não tínhamos 
essa experiência, mas vencemos na 
dedicação e no compromisso com 
o resultado.  

Como as pessoas te viam como mu-
lher, líder do negócio e tão jovem? 
Logo que meu pai faleceu, diziam: 
“Aproveitem que a cabanha está em 
alta e liquidem os plantéis, arren-
dem o campo, pois agora vai valer 
bastante e, depois, vocês não sabem 
o que vai acontecer”. Falavam mais: 
“Livrem-se do incômodo e do tra-
balho, a vida está garantida para a fa-
mília no futuro”. Mas eu, minha mãe 
e minhas irmãs apostamos em se-
guir firmes. Não liquidamos nossos 
plantéis e, hoje, percebemos que foi 
uma decisão acertada. Atualmente 
faturamos bem mais do que se tivés-
semos nos desfeito de tudo lá atrás.

55 anos 
Pecuarista, 
crioulista e 

proprietária da 
Cabanha Basca, 

uma das mais 
reconhecidas do 

Mercosul
Mãe da Lila (35) 

e do Nelson (32)

Perfil

A DAMA 
DO CAMPO

Mariana Tellechea
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O olhar de uma mulher à frente de 
uma estância é diferenciado?  
A mulher é mais detalhista e mi-
nuciosa, e esse olhar e o cuidado 
na seleção genética são muito im-
portantes para a compra e a venda. 
A morfologia perfeita – nosso tra-
balho – requer muita atenção, e as 
mulheres carregam consigo esse 
atributo. O início foi bem compli-
cado. Os principais cargos da estân-
cia tiveram de ser substituídos, pois 

Tive muita influência da família 
sim, pois a gente se criou no meio 
– na estância, na garupa do cavalo, 
acompanhando meu pai pelo Bra-
sil e no exterior em exposições. Mas 
acredito que é algo que carrego 
também, pois me redescubro todos 
os dias fazendo o que gosto.  

Negociar com mulher, como é?  
Fui a leilões na Argentina e eles se 
constrangeram de sentar com uma 
mulher para falar de cavalos. Em 
Buenos Aires, fomos olhar os cava-
los na mangueira e os vendedores 
estranharam nosso comportamen-
to. No Chile, a mesma coisa. É in-
comum, isso é verdade. Mas toda 
negociação requer olhar atento e 
treinado aos detalhes, conversa 
franca e pulso firme.

não se acostumaram com uma mu-
lher no comando. Eu dizia: “quero 
assim”. Eles diziam: “assim nunca 
vai dar certo, sempre fazíamos do 
outro jeito”. Eu precisava fincar o 
pé, insistir para fazer. Tinha de pro-
var pelo exemplo.

Como é sustentar o nome de uma 
família tão tradicional e pioneira no 
agronegócio gaúcho?  
Uma grande responsabilidade. Os 
nomes do meu pai e do meu avô 
sempre foram fortes no Rio Gran-
de do Sul, no Brasil e no exterior. 
Tenho ambos como inspiração, 
mas imprimo a minha personali-
dade em tudo que executo. Criar o 
negócio é uma façanha, mas apri-
morar algo que já dá certo é sempre 
um enorme desafio.

A inspiração para o trabalho é um 
atestado de fé no campo? 
Em qualquer profissão é preciso 
gostar muito do que se faz, colocar 
amor. E eu sempre amei muito tudo 
isso: a vida no campo, grandes ani-
mais, competições e melhoramento 
genético. É uma dedicação diferen-
te, que enfrento com sentimento e 
verdade. Sempre haverá problemas, 
mas esse dia a dia me motiva a acor-
dar com vontade. É o diferencial que 
faz dar certo. Minha filha Lila é ad-
ministradora e gosta também, assim 
como o meu genro, o Henrique, que 
é veterinário. Estou profundamente 
feliz pela sucessão do negócio.

A Mariana nasceu com esse gosto ou 
teve uma influência da família nes-
se processo de amadurecimento? 

“EU DIZIA: ‘QUERO 
ASSIM’. ELES DIZIAM: 
‘ASSIM NUNCA VAI DAR 
CERTO’. EU PRECISAVA 
FINCAR O PÉ, INSISTIR 
PARA FAZER.”
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“Um segundo, por favor. 
Roger, o concreto está 
pronto?”. Enquanto 

atendia uma ligação, Carla Fam 
cobrava celeridade no canteiro de 
obras erguido no coração do Bair-
ro Menino Deus, em Porto Alegre 
(RS). Ela é engenheira civil de um 
empreendimento inédito na capi-
tal gaúcha. Com tecnologia sele-
cionada, praças e jardins suspensos 
entre os andares, ela comanda a 
obra que reunirá 39 apartamentos 
e será finalizada em novembro de 
2019. Entre pedreiros e ajudantes, 
lidera uma equipe de 30. Todos são 
homens e ela resume: “Aqui só há 
espaço para o respeito”. 

De trena na mão, bota alta, ca-
pacete e pé no barro, ela não para. 
Trabalha até 12 horas por dia, assu-
mindo ser metódica da fundação ao 
concreto armado. De um lado para 
o outro, exibe a edificação no deta-
lhe, com a planta esmiuçada em 3D 
no smartphone. Segundo ela, o ex-
pediente é curto. “Sou tão feliz aqui 
que o tempo voa”, declara. A vida 
de Carla mudou completamente 
quando deixou a carreira de dentis-
ta. Trocou a resina dental pelos pai-
néis cimentícios e a quietude de um 
consultório pelo sol da liberdade 
que um canteiro de obras propicia.

Na busca de mais encantamento 
para o trabalho, vivia inquieta num 
labirinto para empreender. Até que 
o pai, Paulo Roberto – engenheiro 
e empresário – fez uma provoca-
ção: “experimente uma vida em 
construção”. Ela decidiu encerrar a 
carreira como dentista, desbravar 
o novo terreno e lançar os pilares. 
Foram quase sete anos na segun-
da faculdade, aliando oito horas 
de trabalho à rotina como mãe 
de duas crianças. Hoje, Pedro está 
com 14 anos e Júlia, 11. Formou-se 
há exatamente um ano. Ela não se 
arrepende de nada e vê o recomeço 
da vida depois dos 40. 

 A mesma organização que ti-
nha com suas brocas, seringas e 
espelhos no consultório ela cobra e 
pratica entre os tijolos e os sacos de 
cimento da empreitada. De todos 
os engenheiros civis que atuam no 
país, segundo dados do Conselho 
Federal de Engenheiros e Agrôno-
mos, apenas 27% são mulheres. Mas 
ela se diz extremamente confortá-
vel na profissão que escolheu e não 
vê dificuldades para fazer bem fei-
to. A empresa da família, a Famcorp 
Incorporadora, retorna ao merca-
do com apetite para vender e pros-
perar. E ela, Carla, vê que pode ser 
a mestre de obras dessa construção. 
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O que a levou da Odontologia para a 
Engenharia Civil?
Fui dentista por nove anos, mas me 
formei muito jovem, com apenas 
21. Eu fui feliz nesse ciclo, mas es-
tava presa a uma rotina diária. Fi-
car trancada no consultório não me 
realizava mais. Recebia o paciente, 
anestesiava quando necessário e 
ele nem podia conversar comigo, 
pois ficava de boca aberta [risos]. 
Na verdade, era uma profissão um 
pouco solitária. Hoje, tenho liber-
dade, o que me agrada muito. De 
uma profissão para outra, levei o 
cuidado com os detalhes, pois cui-
dar de dentes é uma construção em 
miniatura. 

Como é a rotina de trabalho no can-
teiro de obras? 
Na verdade não há rotina. É bem di-
ferente. Uma emoção por dia. Che-
go e encontro uma nova realidade 
a cada manhã. A equipe é especial, 
dedicada e respeitosa.  Nunca vivi 
nenhum tipo de preconceito, sou 
tratada muito bem. Há cumplici-
dade e convergência com foco na 
excelência para o resultado. Estou 
sempre na rua. Vejo pessoas, con-
verso com elas, escuto opiniões. 
Essa interação é construtiva para o 
trabalho e areja a cabeça. 

41 anos
Antes dentista, 

agora atua como 
engenheira 

civil de grandes 
projetos 

Mãe de Pedro 
(14) e Júlia (11)

PerfilVIDA EM 
CONSTRUÇÃO
Carla Fam
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Dados indicam que quase 65% da 
profissão de arquitetura é ocupada 
por mulheres. E na engenharia não 
chega a um terço. Por que optou por 
uma área e não pela outra? 
Na verdade, eu sabia daquilo que 
gostava. A execução prática me en-
canta tanto quanto os projetos. Es-
tar no canteiro todos os dias, acom-
panhar de pertinho o trabalho. A 
minha paixão sempre foi essa parte 
operacional, de verificar o passo a 
passo sendo feito no detalhe. Con-
fesso que nunca tive um fino faro 
estético para decoração, por exem-
plo. As áreas se complementam.  

para a rua: querem vivê-la. Há uma 
consciência se formando sobre a im-
portância de transformar os edifícios 
em uma extensão dos atrativos do 
bairro. O projeto é da construtora 
Famcorp em parceria com a incor-
poradora Lugares com Alma. Quem 
assina a concepção arquitetônica é a 
Hype Studio – que tem entre os só-
cios a arquiteta Luísa Konzen. Cada 
uma das praças terá o seu propósito: 
uma ficará ao lado do salão de festas, 
outra estará próxima a um coworking 
e à lavanderia, e a mais alta, no quin-
to andar, será um local contemplati-
vo, para relaxar e meditar. 

O que mais lhe instiga e seduz na 
construção? 
Eu sou extremamente metódica. 
Gosto dos processos bem feitos, 
com atenção e qualidade. Em obra, 
não há espaço para bagunça, tudo 
tem o seu lugar. A sequência e a 
execução perfeita dos métodos e 
procedimentos são desafios que me 
guiam. 

Agora, está à frente de um projeto 
inovador para região Sul do Brasil, 
o Praça4. Como é essa responsabili-
dade? E no que se diferencia a cons-
trução? 

Esse é um projeto que foge do 
convencional, algo que todo enge-
nheiro tem o sonho de realizar. Há 
dois anos estudamos a ideia para 
que seja o que há de mais moderno 
e funcional no mercado. A estrutu-
ra terá vãos elevados, preenchidos 
com vegetação e mobiliário para o 
convívio entre os moradores. As pes-
soas não querem mais dar as costas 

Ter um pai engenheiro é ter mais 
segurança e inspiração? 
Certamente. A maturidade na 
profissão que meu pai possui gera 
mais confiança para que tenhamos 
a excelência que buscamos. Tro-
camos informação todos os dias. 
Pergunto, questiono e ele partici-
pa, acompanha e orienta. Meu pai 
é uma referência em Engenharia 
Civil e juntos estamos ensinando 
e aprendendo. Crescendo juntos, 
principalmente. 

Ser dentista foi um ciclo. Ser enge-
nheira civil tem sido uma segunda 
fase. Vê para o futuro a possibilida-
de de um terceiro caminho? 
Não [ela sorri]. Eu me encontrei 
neste chão. Estudei quase sete anos, 
foi bastante penoso conciliar tudo, 
difícil. Não me arrependo e penso 
que o meu futuro seguirá na cons-
trução. Estou feliz e plena, e cons-
ciente de que a estrada está recém 
no começo. 

Qual o principal contentamento da 
profissão? 
É gratificante ver o escopo do pa-
pel se tornar concreto. Ver a ideia 
tomando forma, ganhando cor e 
atraindo olhares. Eu me redescobri 
na engenharia. Vi que é isso, verda-
deiramente, que me realiza. Antes, 
quando era dentista, não parava de 
reformar a minha casa. Pulava do 
quarto para sala, da parede para o 
forro. Hoje, parei com isso porque 
faço exatamente esse trabalho o dia 
inteiro. 

“ANTES, QUANDO ERA DENTISTA, NÃO PARAVA 
DE REFORMAR A MINHA CASA. PULAVA DO 
QUARTO PARA SALA, DA PAREDE PARA O FORRO. 
HOJE, PAREI COM ISSO.”
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Um advogado especialista em 
reestruturação de empresas 
precisa de postura impera-

tiva, coragem e tato apurado para 
negociações de risco. Recorre-se ao 
substantivo masculino porque eles 
são a grande maioria conduzindo 
esse tipo de caso. Nesse cenário 
dominado por homens, destaca-se 
uma advogada reconhecida nacio-
nalmente e que tem no currículo 
mais de 400 processos de falências, 
concordatas e recuperações judi-
ciais.

Verônica Althaus comanda, ao 
lado do sócio Marcelo Scalzilli, a 
Scalzilli Althaus. Além de atuar na 
área de sua expertise, é diretora-ge-
ral do escritório que está entre os 
mais admirados do país, segundo o 
ranking da Análise Advocacia 500. 
Foi ela que coordenou o processo 
de expansão para o mercado nacio-
nal da Scalzilli Althaus, que tem ba-
ses em Porto Alegre/RS e São Pau-
lo/SP e atua em todo o Brasil. 

A advogada relata que, durante 
sua trajetória, chegou a se deparar 
com pessoas preconceituosas, que 
buscavam intimidá-la por ser mu-
lher. Teve vezes também que sentiu 
sua voz não ser escutada no início 
de reuniões. Porém, demonstrando 
conhecimento na área e propondo 
soluções para problemas comple-
xos, conseguiu reverter essas situ-

ações e ser respeitada. Por outro 
lado, as características femininas 
foram de grande ajuda para outros 
desafios que a vida lhe apresentou. 
Foi o caso de uma assembleia de 
credores que reunia funcionários 
furiosos. “Ao me verem, reestabe-
leceram o equilíbrio e a postura”, 
lembra.

São mais de 20 anos de trabalho 
incansável, gerindo crises seguidas 
de crises de seus clientes. E, para 
bem enfrentá-las, foi muito além 
do conhecimento adquirido na fa-
culdade e na pós de Direito Empre-
sarial. Aplicada, a sócia da Scalzilli 
Althaus se qualificou em gestão, 
finanças e governança. Uma espe-
cialização, aliás, que é permanente. 
Confiante e, ao mesmo tempo, de-
licada, Verônica é uma inspiração 
para mulheres que querem empre-
ender e se firmarem como protago-
nistas em setores áridos do direito 
empresarial. 

As mulheres já são quase metade no 
mercado de trabalho jurídico. Mas, 
na área de recuperação judicial, ain-
da são poucas. O que explica isso?
Iniciei a minha carreira na restru-
turação de empresas logo que me 
formei em Direito. Fazia estágio 
no jurídico interno de uma grande 
seguradora que teve sua liquidação 
extrajudicial decretada pela Susep 
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e, em poucos meses pedi, pesso-
almente, a autofalência da com-
panhia. Assim, formada, iniciei a 
carreira na área. Naquele tempo, 
éramos poucos advogados especia-
listas em processos de falências e 
concordatas. Dentre esses, me des-
taquei pela larga vivência na ma-
téria. Essa área exige um compor-
tamento imperativo, encorajador 
e de pouca flexibilidade, aprendi 
logo no início. Hoje, percebo, que 
essas características nem sempre 
me acompanham naturalmente. 
Há momentos que, pela minha 
natureza feminina, me vejo sendo 
mais democrática do que o encar-
go me permitiria. Tive a sorte de 
iniciar cedo e ter tido a oportuni-
dade de me adequar às caracterís-
ticas que me permitiram atuar de 
igual para igual. Atribuo ao tempo, 
à experiência e à essas característi-
cas pessoais o fato de nunca ter me 
sentido ameaçada por atuar num 
segmento liderado por homens. 
Trabalhar numa área em que so-
mos tão poucas mulheres sempre 
foi um grande desafio. No entanto, 
carrego comigo a certeza de que o 
resultado depende muito da von-
tade e da garra, atributos presentes 
fortemente nas mulheres.

Como nasceu seu interesse por essa 
área?

42 anos
Especialista em 
reestruturação 

de empresas 
e sócia do 

escritório Scalzilli 
Althaus

Mãe de João (10) 
e Luiza (7)

Perfil

PULSO 
FIRME
Verônica Althaus
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Quais são as maiores dificuldades? 
A área de restruturação de em-
presas é desafiadora porque exi-
ge muito além do conhecimento 
técnico jurídico. Na verdade, o 
processo judicial em si é apenas o 
meio pelo qual se consegue obter 
o resultado de uma análise estraté-
gica do negócio e suas formas de 
recuperação. Portanto, sempre me 
senti desafiada a buscar soluções 
que vão além do que aprendemos 
na faculdade de Direito e cursos 
de especialização. Sempre busquei 
conhecimento em gestão, finan-
ças e governança, pontos fortes de 
quem se destaca na carreira.

O fato de ser mulher gera algum em-
pecilho no dia a dia?  
Não acredito que me gere empe-
cilho. Algumas dificuldades são 
enfrentadas, raramente, mas na 
maioria delas quando me deparo 
com pessoas preconceituosas que 
buscam a intimidação como forma 
de negociação. Até hoje consegui 
reverter todas as situações desagra-
dáveis nesse sentido. 

Por outro lado, há algum atributo da 
mulher que ajuda no trabalho? 
Admito que já me senti privilegia-
da, em alguns momentos, por ser 
mulher. Lembro de uma Assem-
bleia de Credores em que tive que 
enfrentar a fúria de dezenas de 
funcionários prontos a promover 
uma verdadeira guerra, que, ao me 
verem à frente das negociações, 
reestabeleceram o equilíbrio e a 
postura. Essa negociação acabou 
sendo mais bem recebida e frutí-
fera a todos.

Já sofreu algum tipo de preconcei-
to de colegas ou clientes?
Nunca senti nenhum preconceito. 
Houve momentos em que me sen-
ti um pouco desprezada no início 
da reunião, como se não estivesse 
presente, mas logo fui percebida e 
a minha opinião respeitada.

As mulheres se diferem dos ho-
mens na recuperação judicial em 
algum aspecto? 
Em absolutamente nenhum.

Se pudesse deixar uma mensagem 
de motivação para quem almeja 
atuar nesse segmento, qual seria o 
seu recado? 
Acredito, sinceramente, que a atu-
ação nessa área depende de co-
nhecimento, experiência e força. 
As mulheres têm essa tendência e, 
por se dedicarem fortemente ao 
que fazem, estão crescendo muito 
no mercado de trabalho. A dedica-
ção se traduz imediatamente nos 
atributos que esse segmento exige. 
Não há nada, nenhuma atividade, 
que não se possa executar.

Quais foram as suas principais ex-
periências para chegar até aqui?
A minha atuação é focada em res-
truturação empresarial desde o 
início da carreira. Inicialmente 
conduzi centenas de processos fa-
limentares e de concordata como 
administradora judicial (antiga 
sindicância) e, depois, comecei a 
advogar em favor de empresas. 
Trouxe da experiência anterior um 
largo conhecimento em formas de 
restruturação e busquei especia-
lidades nas áreas do direito socie-
tário e de gestão. Hoje, conduzo a 
gestão do meu próprio escritório e 
atuo no atendimento aos clientes 
com outros sócios. É um grande 
time de advogados especializados 
em várias outras áreas do direito, 
como trabalhista, tributário e em-
presarial.

Iniciei na carreira por ter trabalha-
do no processo liquidatório de uma 
grande seguradora, que acabou 
tendo sua falência decretada – re-
querida por mim. O início dessa 
caminhada, atribuo ao destino, mas 
também ao meu interesse em conti-
nuar me especializando pelo prazer 
que tive na atuação desse processo e 
de outros que vieram na sequência. 
Conduzi, ao longo de quase 20 anos 
de trabalho, mais de 400 processos 
na área de falências, concordatas e 
recuperações judiciais.

“CARREGO COMIGO A CERTEZA DE QUE O 
RESULTADO DEPENDE MUITO DA VONTADE E 
DA GARRA, ATRIBUTOS PRESENTES FORTEMENTE 
NAS MULHERES.”
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Se o gênio da lâmpada conce-
desse a realização de um pedi-
do, muitos pediriam o poder 

de voar. Afinal, estar em lugares di-
ferentes o tempo todo – de monta-
nhas nevadas ao mar cristalino – é 
o desejo dos amantes da liberdade. 
Larissa Bernardo escolheu essa vida 
para si, mas não teve de recorrer à 
mágica. Foi pela determinação que 
se tornou piloto de avião. Até ago-
ra, são mais de 5 mil horas como 
comandante da Azul Linhas Aéreas.  

Ela faz parte de uma tímida es-
tatística: as mulheres que pilotam 
aeronaves são apenas 1,4% do total. 
A Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac) informa que são 13.928 
pilotos, mas somente 197 são do 
sexo feminino. Larissa ama voar e 
afirma que essa paixão está em seu 
DNA: “Meu pai é piloto e minha 
mãe, comissária. Eles se conhece-
ram em um voo na empresa onde 
trabalhavam e assim formaram a 
nossa família”.

Se no Airbus A330 ela costu-
ma levar até 270 passageiros, na 
sua conta do Instagram são quase 
45 mil. Nos dias de folga, gosta de 
mostrar aos seus seguidores os lu-
gares paradisíacos que desbrava. 
“Quando falam em piloto, todos 
imaginam aquele senhor de bigo-
de, meio grisalho e sisudo”, brinca. 

Para ela, o tempo mudou, e as vi-
sões estão amadurecendo também. 
O que no passado foi preconceito 
hoje se tornou admiração. “Sempre 
ouço: foi você que veio pilotando?”, 
comenta orgulhosa. Larissa afir-
ma que nunca sofreu preconceito 
por ser mulher e fala com convic-
ção: “Eu me dedico e estudo para 
ser uma boa piloto, independe do 
sexo”.

Conheça mais sobre a vida dessa 
jovem que voa alto para ver a felici-
dade de cima: 

Qual o tamanho da responsabilida-
de de comandar um avião com mais 
de 200 passageiros e sua tripulação?
Enorme! A dimensão da respon-
sabilidade é tão grande, que, ape-
sar de sermos conscientes, muitas 
vezes acabamos nem pensando 
que somos responsáveis por tantas 
almas a bordo. É como um médi-
co numa cirurgia complexa com 
um ser humano em sua mesa. Nos 
esforçamos ao máximo e somos 
preparados para que tudo saia de 
acordo com o esperado, afinal, não 
apenas transportamos pessoas, mas 
levamos e trazemos sonhos, aca-
bamos com a saudade, ajudamos 
a fechar negócios, aproximamos o 
mundo. E temos plena consciência 
disso.

MULHERES DE PODER | QUATRO PERFIS

30 anos
Piloto de 

avião com 
mais de 5 mil 

horas, além de 
sucesso nas 

redes sociais
Não tem filhos

PerfilANDARILHA 
DO CÉU

Larissa Bernardo
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se adaptar a um modelo de vida tão 
itinerante?
Através da aviação eu conquistei o 
que sempre quis. Tenho a possibi-
lidade de viajar o mundo, conhe-
cer e estar em contato com pesso-
as, culturas e lugares diferentes o 
tempo todo. Isso só me acrescenta. 
A renúncia é de não poder estar 
sempre presente na vida daqueles 
que amamos. Datas e eventos que, 
às vezes, são importantes demais. 
Nessas horas, a saudade aperta e a 
solidão parece grande, o que deve 
ser compensado com a qualida-
de da presença. Como não estou 
sempre perto da família, quando 
estou, dedico-me para estar 100% 
presente. 

Já sofreu algum tipo de preconceito? 
Houve alguma situação extrema ou 
embaraçosa que recorda nesse sen-
tido?
Por incrível que pareça, nunca sofri. 
E se vivi, talvez não tenha percebi-
do. Isso é algo que eu realmente 
não penso. Se me cobram, acredi-

muito mais importante do que a 
linha de chegada. E cada passo vale 
a pena. Estude! Dê o seu melhor, 
não leve nada para o lado pessoal, 
não tire conclusões e seja impe-
cável. Humildade é essencial: seja 
segura, mas nunca pense que sabe 
tudo. Acredito que, sim, posso ser 
inspiração para as pessoas, assim 
como me inspiro em tantas outras. 
Se eu conseguir ser exemplo para 
alguém, e se for bom para ela, fico 
honrada e feliz.  

Na juventude, alguma característica 
já mostrava interesse pela aviação?
Minha família toda voa, então, já 
nasci com a aviação na veia. Minha 
mãe foi comissária por 30 anos, 
meu pai é piloto até hoje. Minha 
irmã, comissária. Então, quando 
nascemos em um meio onde a roti-
na é não ter um rotina corriqueira, 
fica difícil adaptar-se a um lifesty-
le padrão de segunda a sexta-feira. 
Um dos meus maiores fatores mo-
tivacionais foi justamente esse. Co-
nheci o mundo muito cedo através 
da profissão dos meus pais e sem-
pre quis oferecer isso à família que 
eu viesse a ter um dia. Optei em 
voar por amor. 

O que a aviação lhe ensinou que é 
aplicado na vida comum?
Muita coisa. Todos os dias eu traba-
lho com pessoas diferentes em am-
bientes diferentes. Uma excelente 
comunicação é essencial. Calma 
para fazer boas escolhas também. 
E observar muito. Costumo ouvir 
bem mais do que falar. 

Como você vê a participação das 
mulheres no Brasil e fora no ramo 
da aviação?
O interesse ainda é tímido, mas a 
participação está crescendo, os da-
dos numéricos mostram isso. Em 
outros países, há mais mulheres 
na aviação do que no Brasil, certa-
mente. No exterior já é algo bem 
mais comum. 

to que seja pelo fato de que preciso 
melhorar. Eu me dedico e estudo 
para ser uma boa piloto. Não quero 
ser melhor que os homens, quero 
apenas ser excelente naquilo que 
exerço. Simples assim. E com isso, 
diante dessa postura, sempre fui 
muito respeitada e bem recebida 
por colegas e tripulações. 

Se pudesse deixar uma mensagem 
de motivação para quem almeja 
chegar lá, qual seria o seu recado? 
Você se vê como inspiração?
Dedique-se, seja persistente, pa-
ciente e não desista. O caminho é 

Do ponto de vista técnico, quais as 
maiores dificuldades em pilotar um 
avião? As mulheres se diferem dos 
homens sob quais aspectos?
Do ponto de vista técnico, temos 
de estar preparados para agir em 
situações de extremo estresse, em 
ambientes complexos, onde qual-
quer coisa pode acontecer a qual-
quer momento, em curto período 
de tempo. E a tomada de decisão 
engloba um universo de fatores e 
possibilidades, sempre colocando 
como prioridade a segurança de 
todos. Então, conhecer bem a má-
quina e ter controle emocional para 
as tomadas de decisão é essencial. 
Quanto ao diferencial em relação 
às mulheres e aos homens, tecnica-
mente posso afirmar que nenhum. 
Nosso trabalho não exige força fí-
sica, e as habilidades técnicas de-
pendem única e exclusivamente do 
talento e do estudo de quem pilo-
ta. Acredito também que a mulher 
consegue fazer mil coisas ao mes-
mo tempo. Isso facilita gerencia-
mento global das coisas. 

“NÃO QUERO SER MELHOR QUE 
OS HOMENS, QUERO APENAS SER 
EXCELENTE NAQUILO QUE EXERÇO.”

Por que ainda há poucas mulheres 
no ofício?
Eu acredito que por falta de inte-
resse. E ainda hoje eu ouço muito: 
“Mas mulher pode pilotar avião?”. 
Então, talvez muitas não cogitem a 
possibilidade por ainda achar que 
ela sequer existe. É um cenário que 
vem mudando muito nos últimos 
dois anos. O número de licenças 
expedidos para mulheres cresceu 
em 106%, segundo dados da Anac 
de 2018. 

O que a aviação lhe trouxe de bom? 
E quais renúncias teve de fazer para 
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ACONTECE 
GIRO ECONÔMICO

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO

INSPIRAÇÃO 
AMERICANA

STIHL

CENTRO MUNDIAL DE PESQUISA

O sistema de ensino da Johns Hopkins Medicine, nos EUA, serviu de modelo 
para a criação da Faculdade de Ciências da Saúde Hospital Moinhos de Vento. 
Entre os principais diferenciais, estão o contato dos alunos com os pacientes des-
de o primeiro semestre e a mentoria dos profissionais da instituição. O primeiro 
curso oferecido é o de graduação em Enfermagem, com as aulas se iniciando em 
fevereiro de 2019. 

“Estamos prontos para receber os nossos estudantes com o melhor corpo do-
cente, a mais moderna estrutura e equipamentos de última geração. Nossa gradu-
ação em Enfermagem é a mais inovadora do sul do país”, afirma o CEO do Hospital 
Moinhos de Vento, Mohamed Parrini.

Líder no mercado nacional de fer-
ramentas motorizadas portáteis, a 
Stihl completou 45 anos de atuação 
no Brasil com a inauguração de um 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimen-
to em São Leopoldo/RS. O investimen-
to de R$ 38,5 milhões faz parte do pa-
cote total de R$ 500 milhões a serem 
investidos até 2023.

“Esse empreendimento é a confirma-
ção da Stihl em acreditar em um ambien-
te promissor de negócios”, disse o gover-
nador gaúcho, José Ivo Sartori, no evento.

Como é tradição nas cerimônias 
do grupo, em vez de um corte de fita, 
o presidente do Conselho Consultivo e 
de Administração do Grupo Stihl, Niko-
las Stihl, serrou uma tora de madeira. 

R$ 7,3 
BILHÕES

DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 75,8 
BILHÕES

DE ATIVOS TOTAIS

R$ 65,3 
BILHÕES

DE RECURSOS ADMINISTRADOS

LEONARDO LENSKIJ/DIVULGAÇÃO

ST
IH

L/
D

IV
U

LG
AÇ

ÃO BANRISUL

NÚMEROS EM ALTA
Nos primeiros nove meses do ano, o lucro líquido do 

Banrisul alcançou R$ 796,1 milhões. Houve crescimento de 
48,4% em relação ao resultado de igual período de 2017. 

O desempenho do banco reflete a expansão da margem 
financeira, o menor fluxo de despesas de provisão para cré-
dito e o aumento das receitas de tarifas e serviços.

Superintendente do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini
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GOVERNANÇA

LONGO 
CAMINHO

EUA

DO YOU SPEAK ENGLISH?

INDÚSTRIA NAVAL
DUAS PLATAFORMAS, 

DOIS DESTINOS 

LIBERDADE ECONÔMICA

BRASIL MAIS ATRÁS

Estudo recém-divulgado pela PwC 
mostra que as empresas brasileiras ain-
da têm um longo caminho a percorrer 
para alcançar outros países em gover-
nança corporativa. 

As companhias nacionais afirmaram 
que cumprem 59% dos questionamen-
tos do Informe de Governança Corpo-
rativa, entregue à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Na Inglaterra, onde o 
código já está em vigor há duas déca-
das, o índice chega a 98%. 

Ainda assim, Kieran McMaus, sócio 
da consultoria, avalia a performance 
como “um bom sinal”. Afinal, é o primei-
ro ano de vigência do procedimento 
por aqui. 

De 2016 até este ano, o Brasil 
foi o país que teve o maior aumento 
percentual no número de estudantes 
nos Estados Unidos: 10,7%. Os 14.620 
brasileiros que frequentam escolas, 
cursos de intercâmbio e faculdades 
formam o décimo maior contingente 

de estrangeiro em instituições ame-
ricanas. Os dados são relatório Open 
Doors, publicado pelo Instituto Inter-
nacional de Educação (IIE). Os EUA 
continuam como o principal anfitrião 
de estudantes internacionais em todo 
o mundo.

Dois cascos de plataformas fabricados no país 
apresentam resultados bem distintos. A P-66 entrou 
em operação 18 meses depois de ter saído do es-
taleiro da Ecovix, em Rio Grande/RS. Em setembro, 
tornou-se líder de extração no pré-sal, bem próximo 
da capacidade de 150 mil barris por dia.

A P-67, após ter o casco concluído em Rio Gran-
de (foto), tomou rumo diferente. Seguiu para a Chi-
na em outubro de 2015 para receber módulos de 
produção. De volta ao Brasil quase três anos depois, 
deve entrar em operação somente em dezembro. Se 
estivesse produzindo há pelo menos 18 meses, teria 
gerado receita de cerca de US$ 3 bilhões com extra-
ção de petróleo.

O Brasil não parou de perder posições no ranking de liberdade econômica ela-
borado pelo Fraser Institute, com sede no Canadá. No mais recente levantamento, 
com dados de 2016, o país ficou na 144º posição em uma lista de 162. Hong Kong 
e Cingapura lideram. Nas duas últimas posições estão Líbia e Venezuela.

De 1990 para frente, a melhor colocação do Brasil foi em 2002, na posição 85. 
Desde 2010 (quando era o 103º), só está ficando para trás. Confira as notas, de 1 a 
10, do país nos critérios avaliados:
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LIBERDADE ECONÔMICA DO BRASIL
De 0 a 10, índice mede diversas categorias
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VISÃO | GUNTER AXT

MOLON LABE, VENHAM PEGÁ-LAS!

GUNTER AXT
HISTORIADOR

gunter@terra.com.br

SIM, AS ARMAS!

Por uma coincidência irônica, bem 
como trágica, do destino, o capitão 
da reserva Jair Messias Bolsonaro co-

meçou sua campanha política nas últimas 
eleições presidenciais pela cidade de Pre-
sidente Prudente, no interior de São Paulo. 
Ostentando sempre seu gesto característico, 
nada sereno, pouco prudente, com as mãos 
e braços, representando um fuzil disparan-
do, Messias foi abatido por uma criminosa 
facada desferida por um certo Bispo, fora 
do juízo, na cidade de Juiz de Fora, em 6 de 
setembro de 2018. 

Em 5 de novembro de 1897, outro Bispo 
fora do juízo, o anspeçada Marcellino Bispo 
de Mello, investiu com uma espada contra 
o presidente da República Prudente de Mo-
raes. Anspeçada, aliás, era um posto militar 
da classe das praças, inferior ao cabo, um 
termo que vem do italiano lancia spezzata, 
significando literalmente “lança quebrada”, 
uma metáfora então usada para designar 
soldados experientes, que quebravam lan-
ças em combate, donde voltavam vivos e 
cobertos de louros.

Prudente foi o terceiro presidente do 
Brasil e o primeiro civil eleito diretamente. 
O atentado ocorreu no Rio de Janeiro, no 
mesmo local onde hoje está o Museu His-
tórico Nacional, durante uma cerimônia 
militar, que recepcionava os batalhões vi-
toriosos que haviam finalmente destruído 
o irridente vilarejo de Canudos, no sertão 
baiano. 

Os tempos eram de extrema polariza-
ção. Uma quartelada havia derrubado em 
novembro de 1889 a monarquia e determi-
nado o ostracismo da família real brasileira. 
Desde então, o país atravessara novos gol-

pes, instabilidade institucional sem prece-
dentes, uma monumental crise econômica, 
governos militares e o estado de sítio. Uma 
excruciante guerra civil conflagrou os esta-
dos do Sul entre 1893 e 1895. Muita gente 
era perseguida, muito sangue correu.

O marechal Floriano Peixoto, sujeito 
autoritário e persecutório, entregara a Pru-
dente o poder a contragosto. Nem mesmo o 
recepcionou em Palácio para passar a faixa 
presidencial. A sucessão era a contrapartida 
exigida pelos ricos oligarcas paulistas por 
terem apoiado e financiado a aventura do 
governo federal no Sul do Brasil, durante a 
sangrenta Revolução Federalista, que dizi-
mou a oposição parlamentar ao modelo de 
república presidencial que então se preten-
dia. 

Mas Floriano ainda usufruía de enorme 
popularidade nas ruas do Rio de Janeiro, 
entre jovens cadetes e o populacho. Eram os 
chamados jacobinos, que promoviam cor-
rerias e tropelias de toda a ordem, radicais 
sempre prontos a gritar palavras de ordem 
violentas, promover distúrbios, destruir re-
putações e construir inimigos simbólicos. A 
ameaça restauradora monárquica era então 
a grande vilã para esses jacobinos, que tam-
bém não apreciavam os tre-le-lês dos políti-
cos liberais no Parlamento. 

Foi por isso que um ajuntamento de ca-
boclos num simples vilarejo perdido no 
sertão da Bahia foi interpretado como uma 
potente e insidiosa sublevação monarquista, 
capaz de atingir o governo e trazer de vol-
ta o imperador. Tudo delírio, é claro, mas 
as pasquinadas sibilinas (junks e fake news 
da época) compraram a versão e, depois de 
várias incursões militares, o pobre núcleo, 

OUTRO BISPO FORA DO 

JUÍZO, O ANSPEÇADA 

MARCELLINO BISPO DE 

MELLO, INVESTIU COM 

UMA ESPADA CONTRA 

O PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA PRUDENTE 

DE MORAES

“

”
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que seguia um líder milenarista, 
foi arrasado. Seus moradores cha-
cinados, impiedosamente.

Enfermo, Prudente havia se 
afastado do governo para se sub-
meter a uma cirurgia. O vice-pre-
sidente Manoel Vitorio, ligado aos 
florianistas, tentou dar um golpe, 
trocando o ministério. Não devol-
veria o comando. Sabedor da con-
jura, Prudente voltou do retiro em 
Teresópolis e reassumiu, sem avi-
sar, o mandato, pegando a todos 
com as calças na mão. Mas, é claro, 
a relação com Vitorino e os floria-
nistas jacobinos azedara de vez. 

Prudente escapou ileso do fa-
migerado atentado. Mas seu mi-
nistro da Guerra, o marechal 
Carlos Machado de Bittencourt, 
pereceu, defendendo a vida do 
presidente com o próprio corpo. O 
episódio causou enorme comoção. 
Prudente decretou novo estado de 
sítio e Manoel Vitorino chegou a 
ser incriminado na conspiração. 

Bispo foi encontrado enforcado na 
prisão um tempo depois. Vitorino 
se livrou da condenação, mas sua 
carreira foi destroçada. 

Prudente, por sua vez, até então 
um líder adoentado e impopular, 
tornou-se subitamente um mártir. 
Graças a essa aura, conseguiu com-
pletar o mandato, com expressiva 
aprovação. O episódio acabou 
fechando o ciclo militarista que 
inaugurou a República, garantindo 
certa estabilidade ao novo sistema. 
E seu nome batizou até uma cida-
de, no interior de São Paulo.

Dentre os políticos presos acu-
sados de envolvimento na conjura 
que ceifou a vida do marechal Bit-
tencourt e quase aniquilou o pre-
sidente Prudente, estava o sena-
dor gaúcho José Gomes Pinheiro 
Machado. Afinal, as provas contra 
ele nunca foram conclusivas. Após 
deixar a prisão, converteu-se no 
mais influente articulador político 
daqueles tempos, conhecido como 

Senador de Ferro. Ele criou o Par-
tido Republicano Conservador, 
um dos primeiros com caracterís-
ticas nacionais. 

Por meio de suas cavilações, 
logrou eleger o marechal Hermes 
da Fonseca, que presidiu o Brasil 
entre 1910 e 1914. Na esteira do re-
torno dos militares ao poder, pela 
primeira vez eleitos pelo voto no 
Brasil, vieram as polêmicas salva-
ções, que consistiam em interven-
ções nos governos dos estados. As 
ruas do Recife, por exemplo, vira-
ram praça de guerra em 1911, com 
mortes, depredações e confrontos 
entre capangas privados e solda-
dos do Exército. Salvador foi bom-
bardeada em 1912, quando tam-
bém em Fortaleza tiroteios de rua 
se rotinizaram. Enquanto isso, no 
oeste de Santa Catarina, cerca de 
10 mil pessoas eram massacradas 
no Contestado, conflito desferido 
entre 1912 e 1917 e que, em gran-
de medida, repetia a desventura de 
Canudos contra a população cabo-
cla. 

No auge da influência, Pinheiro 
pretendeu se candidatar à suces-
são presidencial de 1914. Mas seus 
inimigos obstaram-no. De norte 
a sul, Pinheiro colecionava imen-
so rol desafetos, em razão de sua 
política agressiva, manipuladora 
e intervencionista. Grupos de po-
pulares o apupavam pelas ruas do 
Rio de Janeiro, aos gritos de “fora”, 
pedindo sua cabeça. Ao impor o 
nome do ex-presidente Hermes 
da Fonseca como senador pelo 
Rio Grande do Sul, preterindo o 
colega Ramiro Barcellos, foi quase 
linchado na porta do Senado por 
uma multidão enraivecida. Reza o 
anedotário que, nessa ocasião, te-
ria soltado uma de suas expressões 
mais célebres, ao orientar o co-

LÉONIDAS AUX THERMOPYLES, POR JACQUES-LOUIS DAVID, 1814 (MUSEU DO LOUVRE)
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cheiro que conduzia a carruagem 
em que viajava: “Nem tão devagar 
que pareça afronta, nem tão de-
pressa que pareça medo”. 

No dia 14 de julho de 1915, data 
em que se comemorava a Revolu-
ção Francesa, mas também a pro-
mulgação da Constituição do Rio 
Grande do Sul de 1891, um comí-
cio contra a candidatura Hermes 
da Fonseca promovido na Rua da 
Praia, em Porto Alegre, terminou 
em tragédia. A Brigada Militar, do 
governo de Borges de Medeiros, 

aliado de Pinheiro, para dissipar 
os manifestantes, espaldeirou e 
espingardeou a multidão, produ-
zindo nove mortes e muitos feri-
dos. Dentre as vítimas fatais estava 
o estudante de medicina Josino de 
Vasconcellos Chaves, jovem de fa-
mília de elite, o que consternou a 
cidade. Instaurou-se um inquérito, 
presidido pelo desembargador Ar-
mando Azambuja, também nome-
ado chefe interino de polícia até 
a sentença, em substituição. Con-
cluiu-se que a responsabilidade 
pelos fatos recaía sobre os popu-
lares, inocentando a força pública, 
que teria agido em legítima defe-

sa, sem ordem de carregar armas, 
nem de disparar.

Em outra ironia trágica do des-
tino, em 8 de setembro de 1915, 
Pinheiro Machado, que havia sido 
acusado de ajudar a armar o braço 
de Marcellino Bispo contra Pru-
dente de Morais, foi apunhalado 
nas costas pelo padeiro Manso 
de Paiva, ao chegar ao Hotel dos 
Estrangeiros, no Rio de Janeiro, 
onde fora visitar um político pau-
lista. Manso de Paiva deixou-se 
prender pela polícia e sustentou 
até o final ter agido sozinho. Cum-
priu 20 anos de prisão. Aos 79 
anos de idade, em 1965, morando 
em um subúrbio carioca, declarou 
em entrevista ao Jornal do Brasil: 
“Não fui eu quem matou Pinhei-
ro Machado. Foi a paixão de uma 
época. Fui um patriota que deixou 
se arrebatar pelo ódio que sentia 
pelo homem que havia, dias an-
tes, assassinado estudantes inde-
fesos nas praças de Porto Alegre. 
Alguém deveria vingar aquelas 
mortes... Foi tudo por paixão po-
lítica.” O punhal que usou para 
ceifar a vida do vice-presidente 
do Senado, condestável da Repú-
blica, encontra-se exposto no Mu-
seu do Catete, no Rio de Janeiro, 
invocando os traumas dos tempos 
sinistros do antagonismo político 
no Brasil.

No dia 7 de setembro de 2018, 
véspera em que se completariam 
exatos 103 anos do infortúnio de 
Pinheiro, a capa do jornal O Estado 
de São Paulo reproduzia foto com 
o então candidato Jair Bolsonaro, 
clicada instantes após o atentado. 
Na imagem dramática, o capitão 
da reserva, acudido por seguranças 
e apoiadores, carrega uma expres-
são crispada, de dor. No antebraço 
de um dos homens que o ampara, 

estampa-se uma tatuagem com os 
dizeres ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, ou melhor, 
μολὼν λαβέ. 

Molon Labe, em grego, significa 
“venham pegá-las”. Foi a desafia-
dora resposta do Rei Leônidas ao 
emissário do imperador persa Xer-
xes que exigiu a deposição das ar-
mas pelos aguerridos espartanos. 
Os melhores soldados da Grécia 
resistiram, então, por três dias, ao 
maior exército do mundo, na épi-
ca batalha das Termópilas, em 480 
a.C. Foram dizimados, mas infrin-
giram severos danos aos persas e 
retardaram o seu avanço por terri-
tório heleno. 

A frase está em Plutarco [Frases 
lacônicas 225d (51.1)] e o diálogo 
é retratado no filme “300”, estre-
lado por Gerard Butler e Rodrigo 
Santoro. É até hoje símbolo de he-
roísmo, obstinação, senso de mis-
são, desprendimento, resistência e 
masculinidade. É um ícone do mi-
litarismo. É uma espécie de brado 
simbólico que resistiu se opondo à 
oração fúnebre do líder ateniense 
Péricles, de 430 A.C., que saudava 
a memória dos soldados abatidos 
na luta contra Esparta. A oração, 
reproduzida por Tucídides, em “A 
Guerra do Peloponeso”, matizou 
a exaltação do modelo ateniense, 
demonizando o espartano. Mas 
Esparta, com suas características 
castrenses, frugais, missionárias 
e hierárquicas, seguiu se diferen-
ciando simbolicamente da demo-
crática Atenas, que, com sua arte 
e sua filosofia de transcendência 
humanista parecia aos espartanos 
efeminada e decadente. Mais re-
centemente, no Brasil, os desafia-
dores dizeres em grego tornaram-
-se ainda divisa para a campanha 
contra o desarmamento e a favor 
da liberação do porte de armas. 

NO BRASIL, OS DIZERES EM 

GREGO TORNARAM-SE DIVISA 

PARA A CAMPANHA CONTRA O 

DESARMAMENTO E A FAVOR DA 

LIBERAÇÃO DO PORTE DE ARMAS

“

”
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O povo brasileiro acaba de eleger seus governantes, 

seus representantes federais e estaduais. Vivemos dias 

turbulentos, de ânimos acirrados e de muita tensão. 

A hora agora é de respeito à vontade popular e de 

esperança que as escolhas da maioria correspondam às 

necessidades de nosso Estado e nosso país.  Encerrada 

essa etapa em que exercemos nosso direito e cumprimos 

nosso dever, todos estão convidados a dar um passo 

adiante, viver um outro momento que, necessariamente, 

deve ser de conciliação. Em benefício da sociedade 

brasileira, vamos fazer um esforço de união, de 

convivência pacífica e de construção de soluções. 

O Parlamento segue no seu papel de legislar e fi scalizar, 

sempre honrando as práticas do sistema político que 

garante o cumprimento do Estado Democrático de 

Direito e dos direitos fundamentais individuais.

A DEMOCRACIA 
E A CERTEZA 
DO MELHOR 
CAMINHO.

AL009018H-Anuncio 210x275mm.indd   1 28/11/18   14:07



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 141 | novembro e dezembro - 201876

Mesmo sem um cronograma para o fim de suas maluquices 
agressivas, o ditador norte-coreano Kim Jong-un acena com 
uma vontade de sentar à mesa e negociar. O que deve 
acontecer nos próximos capítulos?

DRIVER PHOTOGRAPHER/FLICKR

LONGE DO 
BOTÃO NUCLEAR

INTERNACIONAL | COREIA DO NORTE

mente registrado e divulgado pela 
mídia – e começa a apresentar al-
gum resultado. “O principal é que 
deu uma abertura para a aproxi-
mação. Mostra uma confiança mú-
tua”, afirma o professor Alexandre 
Uehara, coordenador do Núcleo 
de Estudos e Negócios Asiáticos da 
Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), em São Paulo. 
O primeiro efeito foi aliviar a ten-
são, principalmente para os sul-
-coreanos, que estão ali ao lado.

“Claro, não dá para bater o mar-
telo e dizer que está tudo encami-

lançar mísseis para cima da vizinha 
Coreia do Sul e até para os EUA, a 
cerca de 10 mil quilômetros de dis-
tância. Ninguém em sã consciência 
duvidaria do ditador travestido de 
apertador de botão nuclear. Afi-
nal, o ódio nutrido contra países 
de sucesso é praxe na família de 
ditadores que mantém um povo 
oprimido e faminto que é obriga-
do a reverenciar o “líder supremo” 
todos os dias.

O fato é que as bravatas de Kim 
não passam disso, e o encontro 
com Trump ocorreu – fato ampla-

Disparates saindo da Casa 
Branca são frequentes desde 
a posse de Donald Trump 

na presidência dos Estados Uni-
dos. Quando anunciou que pre-
tendia se encontrar com o ditador 
Kim Jong-un, da Coreia do Nor-
te, a estranheza foi total. Parecia 
mais uma daquelas ideias jogadas 
ao vento para render manchetes e 
chocar a sociedade. Afinal, poucos 
meses antes, Trump chamava o 
mandatário norte-coreano de “ro-
cket man” (homem foguete), por 
ficar insistentemente ameaçando 
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nhado. É preciso continuar obser-
vando. Ao menos, Kim Jong-un 
parou de fazer pronunciamentos 
com provocações. A construção da 
confiança é algo paulatino”, destaca 
Uehara. Na parada militar realiza-
da em setembro para comemorar 
os 70 anos do país, o desfile esta-
va repleto de soldados perfilados 
e com armamento de guerra, mas 
não houve o tradicional passeio de 
mísseis, como em eventos ante-
riores. Trump escreveu no Twitter 
que o desfile comedido foi “uma 
declaração muito positiva da Co-
reia do Norte”.

Os insultos públicos pararam, 
é verdade, mas ainda não apare-
ceram resultados concretos. O 
principal efeito, por enquanto, 
é simbólico. O país asiático e seu 
mandatário passaram a sentir que 
deixaram de ser ignorados, se tor-
naram relevantes. Principalmente 
porque na conversa com Trump – 
conforme a singela declaração ofi-
cial de duas páginas, sem um cro-
nograma de avanços – não houve 
nenhuma cobrança quanto ao total 
desrespeito aos direitos humanos 
no país de Kim, prática que vem de 
décadas. 

Conforme relatos de quem 
conseguiu escapar das garras de 
um governo ferrenho, basta não 
seguir fielmente os ditames do po-
der para acabar em um campo de 
concentração, repleto de trabalhos 
forçados, castigos e torturas. A pa-
ranoia dos adoradores do regime é 
tanta que um jornal com a foto do 
ditador na capa não pode ser do-

brado ao meio para não desfigurar 
a imagem do mandatário. O pro-
fessor Uehara entende que se fosse 
criada uma agenda de avanço nas 
tratativas poderia não dar certo. 
Isso porque, caso não houvesse o 
cumprimento de alguma medida, 
a pressão aumentaria.

TEATRO NO LUGAR DE UM PAÍS
Depois dessa leve distensão no 

jogo político, turistas ávidos para 
conhecer a forma como vivem os 
norte-coreanos imaginaram que 
seria menos complicado entrar no 
país. Mas pouco mudou. Os visi-
tantes que se aventuram em ten-
tar conhecer uma das nações mais 
fechadas do planeta não podem 
circular livremente. Sempre são 
ciceroneados por guias de turismo 
que mais se parecem com guarda-
-costas do regime autoritário. 

Na frente da estátua de ditadores 
anteriores – um dos poucos locais 
iluminados à noite em Pyongyang 
em razão da escassez energética 
– os visitantes são convidados a 
se curvarem em sinal de respeito. 
Jornalistas são bem-vindos, mas, 
da mesma forma, só trilham as vi-
trines preparadas pelo staff gover-
namental. Veem pessoas usando 
celulares e dão um giro em frente 
a prédios espelhados, mas quando 
tentam entrar vem a negativa com 
a seguinte desculpa: atrapalharia o 
ritmo de quem trabalha lá. 

Analistas apontam dois moti-
vos, pelo menos, para o ditador se 
mostrar mais disposto a sentar à 
mesa de negociações. Uma é que a 

AVENTURAS 
PERIGOSAS

Anos 1970
• Coreia do Norte trabalha na produção 

de míssil a partir do soviético Scud, com 
alcance estimado de 300 quilômetros.

Anos 1990
• Entra a tecnologia chinesa, com o 

desenvolvimento de mísseis até 6,7 mil km 
de alcance.

Anos 2000
• Reforço na tecnologia militar nuclear sob a 

desculpa de política hostil dos EUA.
• Em abril de 2009, míssil disparado pela 

Coreia do Norte passa por cima do Japão e 
cai no Pacífico.

• Dois meses depois, é realizado novo teste 
nuclear subterrâneo. 

Anos 2010
• No início de 2013 e de 2016, testes 

nucleares subterrâneos são realizados.
• Em agosto de 2016, míssil cai em mar 

japonês.
• Em março de 2017, quatro mísseis são 

lançados. Ditador norte-coreano diz que 
finalidade é acertar bases militares dos 
EUA no Japão.

• No Dia da Independência dos EUA de 
2017, míssil cai no Mar do Leste depois de 
voar mil quilômetros, mas teria potencial 
para chegar ao Alasca.

• Três semanas depois, decola míssil que 
teria capacidade para percorrer 10 mil 
quilômetros e que poderia atingir os EUA.

• Em 3 de setembro de 2017, ocorre 
explosão teste de bomba de hidrogênio 
que causou um terremoto na Península 
da Coreia.

Veja alguns dos experimentos militares realizados 
pelo regime ditatorial da Coreia do Norte para 
assustar vizinhos e países considerados inimigos:

BASTA NÃO SEGUIR FIELMENTE OS DITAMES 
DO PODER PARA ACABAR EM UM CAMPO DE 
CONCENTRAÇÃO, REPLETO DE TRABALHOS 
FORÇADOS, CASTIGOS E TORTURAS
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estrutura de testes nucleares teria 
sido desmantelada numa explosão. 
Mas também entendem que é o 
lado econômico que está fazendo 
a Coreia do Norte ao menos tentar 
negociar uma aproximação e bai-
xar a guarda. O país depende mui-
to da vizinha China, que deixou de 
fornecedor combustível – inclu-
sive para os mísseis – depois que 
Kim veio com a conversa de que 
tinha um botão nuclear em sua 
mesa. “Os testes de mísseis causa-

NA FRENTE DA ESTÁTUA DE 
DITADORES ANTERIORES OS 

VISITANTES SÃO CONVIDADOS A SE 
CURVAREM EM SINAL DE RESPEITO

ram desconforto na China”, desta-
ca Uehara. Sem um suporte chinês, 
a frágil economia norte-coreana 
estaria a caminho da asfixia. 

Como a Coreia do Norte se pa-
rece mais com um teatro do que 
um país, o ditador depois tratou de 
dar as mãos ao presidente sul-co-
reano, Moon Jae-in, na fronteira, 
na zona desmilitarizada. O gesto 
serve como um aceno para a apro-
ximação entre os países. Mas não 
se espere uma unificação como 
ocorreu na Alemanha no início 
da década de 1990. O sul teria de 
bancar o imenso custo financeiro 
para fazer o norte saltar da idade 
das trevas à modernidade, sem 
escalas. E a China não gostaria de 
ver forças militares americanas 
estacionadas na sua fronteira. En-
quanto a mesa de negociações está 
aberta, ao menos Kim tirou o olho 
de seu botão nuclear – se é que ele 
existe.

Moradores do Sul deixam, na fronteira, mensagens para familiares 

Placas alertam proximidade com o Norte e pedem para se afastar 

Estátuas de Kim Jong-un são dos poucos lugares iluminados da Coreia V

INTERNACIONAL | COREIA DO NORTE

FOTOS: WIKICOMMONS
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Os resultados da última eleição pontu-
aram fora da curva de nossa tradição 
mais recente e trazem novidades. 

Teremos um governo pela direita após 20 
anos ao longo dos quais o poder transitou 
do PSDB para o PT. O primeiro, fundado 
durante o processo constituinte, reuniu a 
esquerda peemedebista; o segundo foi o 
partido, ainda mais à esquerda, que lhe fez 
vigorosa oposição. Essa relação confundiu os 
termos na política brasileira. Com dois parti-
dos da mesma vertente disputando o poder, 
o país ficou sem direita. Durante mais de um 
quarto de século de pura insanidade política, 
um partido de esquerda representava a direi-
ta. Conservadores e liberais brasileiros não 
tinham pai nem mãe conhecidos na política 
nacional. 

Numa entrevista logo após a escolha de 
Sergio Moro para o Ministério da Justiça, 
Rogério Forcolen, da RDC TV, perguntou-
-me sobre a reação que se podia esperar do 
PT a essa indicação. Respondi que não con-
seguia sequer imaginar o presidente Bolso-
naro preocupado com a reação dos petistas 
ao tomar uma decisão qualquer. Acrescentei: 
“Esse não seria Bolsonaro. Esse foi o FHC”. 
Rimos juntos. De fato, o ex-presidente sem-
pre levou em grande conta o que dizia sua 
oposição petista. E nisso se distinguia de 
Lula, que não dava atenção ao próprio parti-
do. Ademais, a oposição petista se caracteriza 
por uma conduta sistematicamente daninha. 

Convém ouvi-la? Visando a enfatizar a 
legitimidade da tarefa oposicionista na di-
nâmica das democracias, um conhecido jor-
nalista ensinava seus ouvintes de rádio que a 
oposição é detentora de um mandato popu-
lar. Imagino que empregasse a palavra como 
figura de linguagem porque mandato é atri-
buto pessoal de governantes e parlamenta-
res. Quem perdeu a eleição e não se integrou 
ao governo, adota, como regra, incumbência 
oposicionista. Trata-se de uma consequência 
natural do jogo democrático.  

Do governante se espera dedicação ao 
interesse público. Seu mandato não é carta 
branca concedida ao vencedor do pleito para 
fazer o que bem entenda, como se observou 
nos quatro mandatos do PT. É extraordiná-
rio, também, que advertências no mesmo 
sentido já tenham sido afoitamente verba-
lizadas por ministros do STF e pela procu-
radora-geral da República após a vitória de 
Bolsonaro. No Brasil que eu conheço, quem 
quiser se preocupar com abusos de poder 
deve olhar prioritariamente para o STF (sem 
desatentar para os partidos providos de bra-
ços que agem à margem da lei).

Nessa dinâmica entre governo e oposição 
há uma questão ética que precisa ser enfa-
tizada e em relação à qual a observação do 
petismo faz acender luzes de advertência. Os 
limites legais e os deveres morais serão di-
ferentes entre governo e oposição? Há uma 
carta branca para a oposição? Parece óbvio 
que não. Há limites legais à atividade de to-
dos em seus mandatos. No entanto, de nossa 
longa tradição, o compromisso com o bem 
comum parece ser atribuído exclusivamente 
ao governo, restando à oposição o exercício 
criativo e folgazão de atrapalhá-lo em suas 
atividades de gestão. Isso está moralmente 
errado. 

O exercício do poder político – mandato 
popular é poder político – deve ser exercido, 
sempre, de modo responsável e tendo em 
vista o bem comum. Quem perdeu a eleição 
não recebeu uma autorização para, legitima-
mente, promover o caos. Agir para impedir o 
governo de governar, ampliar a crise, opor-
-se alguém a projetos que aprovaria se esti-
vesse no poder é deslize moral, corrupção 
gravíssima: é corrupção no sentido do bem 
e da justiça! 

Os meses por vir nos permitirão identi-
ficar quem são os radicais, em que consiste 
essa radicalidade e se a oposição, depois de 
lhe haver sido negado o governo, merece ser 
ouvida nessa tarefa. 

PENSE NISSO | PERCIVAL PUGGINA
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ELAS SÃO LUZ
Diante da busca por igualdade de oportunidades, 
qual a receita para as mulheres chegarem a postos 
de liderança? A partir de suas próprias trajetórias, 
três empreendedoras apresentaram os desafios e os 
caminhos para avançar

BRASIL DE IDEIAS | A MULHER E O PODER

FOTOS: VINI DALLA ROSA
Aline Eggers, 

Priscila Pereira, 
Karim Miskulin e 

Michèle Cohonner



81

Três empreendedoras de su-
cesso compartilharam suas 
trajetórias e falaram sobre 

a força da mulher em uma edi-
ção especial do Brasil de Ideias, 
em 3 de outubro. Promovido 
pela Revista VOTO, o evento reu-
niu Aline Eggers (Fruki), Michèle 
Cohonner (FM Logistic) e Priscila 
Pereira (Instituto Millenium) para 
um painel de debates no Sheraton 
Hotel Porto Alegre. 

Diretora administrativa de uma 
das principais empresas de bebida 
do Sul do país, Aline Eggers con-
tou sua trajetória profissional e o 
desafio de estar à frente dos ne-
gócios da família – fundado há 94 
anos. Questionada pelo público, 
ela respondeu que nunca foi ví-
tima de preconceito no trabalho 
por ser mulher. “Eu tenho prazer 
pelo que faço e acredito que esse 
seja o segredo do esmero e do re-

sultado. Quis ser mãe e amo ser 
mãe. Quis ser empresária e amo 
ser empresária. Faço muita coisa 
e decidi ser 70% em tudo”, disse a 
executiva da Fruki.

Radicada no Brasil há seis anos, 
a francesa Michèle Cohonner já 
trabalhou na Rússia, Bélgica, Hun-
gria e Itália. Hoje preside a opera-
ção brasileira da FM Logistic, em-
presa de transporte e de logística 
que opera em 14 países. “Faz 25 
anos que ingressei no setor e me 

apaixonei. Era a única mulher 
nesse segmento. Nunca pensei 
que o fato de ser mulher me im-
pediria de chegar onde cheguei”, 
afirmou. Perante o cenário mun-
dial, de busca feminina por mais 
igualdade de oportunidades, ela 
motivou: “Nosso papel como mu-
lher é dar chance para outras mu-
lheres”. 

Cientista política com pro-
funda experiência internacional, 
Priscila Pereira é CEO do Institu-

“NUNCA PENSEI QUE O FATO DE SER 
MULHER ME IMPEDIRIA DE CHEGAR 
AONDE CHEGUEI.”
Michèle Cohonner, 
presidente da FM Logistic no Brasil

Paula Pinheiro, da FM Logistic, e 
Debora Liz Barbosa, da Tecon

Primeira-dama do Estado do RS, Maria Helena Sartori
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BRASIL DE IDEIAS | A MULHER E O PODER

“QUIS SER MÃE E AMO SER MÃE. 
QUIS SER EMPRESÁRIA E AMO SER 
EMPRESÁRIA. FAÇO MUITA COISA E 
DECIDI SER 70% EM TUDO.”
Aline Eggers, 
diretora administrativa da Fruki

“NOS SENTIMOS ACUADAS POR 
GANHAR DINHEIRO, POR SER 
A PROVEDORA DA FAMÍLIA, 
POR TER UM CARGO MAIS 
ALTO QUE O PARCEIRO. É A 
CULTURA DA VERGONHA. NÃO 
NOS ENVERGONHEMOS DE SER 
PROTAGONISTA.”
Priscila Pereira, 
CEO do Instituto Millenium

to Millenium e trabalha para pro-
fissionalizar a gestão do terceiro 
setor. Para ela, falar sobre a for-
ça da mulher não é uma discus-
são de gênero, mas de preparo, 
dedicação e capacidade. “Muitas 
vezes, nos sentimos acuadas por 
ganhar dinheiro, por ser a prove-
dora da família, por ter um cargo 
mais alto que o parceiro. É a cul-
tura da vergonha. Não nos enver-
gonhemos de ser protagonista”, 
defendeu. 

ORGULHO, TRABALHO E VOZ 
Questionadas se há medo em 

relação a serem mulheres, todas 
disseram sentir o contrário: or-
gulho. “A relação de homens e 
mulheres equilibram potencia-
lidades, dosam atitudes e poten-
cializam resultados no trabalho”, 
defendeu Michèle. Detalhando a 
realidade na França, disse que as 
pessoas devem fazer por si, sem 
terceirizar todos as responsabili-
dade à política e aos governos. 

Cristina Geyer, da Geyer Medicamentos; Marcela Vargas, 
presidente da APERGS; e Soraia Hanna, da Critério

Monica Rossi, da Rossi, Maffini, 
Milman & Grando Advogados

Maria Elena Johannpeter, da ONG Parceiros Voluntários
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Para a presidente da ONG Par-
ceiros Voluntário, Maria Helena 
Johannpeter, o debate sobre a ne-
cessidade de protagonismo para 
as mulheres não está superado – e 
jamais estará. “Falamos em nome 
de 51% da população. Falamos em 
nome daquelas que não têm voz 
para se fazer ouvir. E isso é empo-
deramento de verdade”, defendeu. 

res. Há espaço para quem faz bem 
feito”, disse. 

Realizado em Porto Alegre, o 
encontro reuniu líderes empre-
sariais, políticos e formadores 
de opinião, além da imprensa. O 
Brasil de Ideias teve como patro-
cinadores Carrefour, FM Logis-
tic e EGR (Empresa Gaúcha de 
Rodovias). V

Na avaliação da diretora exe-
cutiva da VOTO, Karim Miskulin, 
a discussão cumpre o objetivo de 
inspirar e fortalecer novas líderes 
mulheres. Ela também comentou 
que há oportunidade em qualquer 
lugar para quem tem perseveran-
ça, trabalha e apresenta resultados 
concretos. “Não há um espaço 
para homens e outro para mulhe-

A MULHER NA POLÍTICA
Indagadas sobre a necessidade de leis para aumentar 

a participação feminina na política, as painelistas foram 
unânimes contra a medida. “Nós precisamos nos envol-
ver com as causas: concorrer a uma eleição, abrir uma 
empresa, fazer a diferença. Estado nenhum criará uma 
legislação milagrosa para abrir os olhos da sociedade. A 
mulher precisa fazer pela mulher”, argumentou Priscila 
Pereira.  

Aline Eggers atentou que a participação da mulher, mui-
tas vezes, é dificultada pelas atribuições domésticas, como 
cuidar da família e da casa. “Estamos em muitas frentes. 
No passado, tínhamos ainda menos espaço, mas acredito 
que chegaremos lá”, sinalizou.

Secretária de Justiça do Rio Grande do Sul, Maria Helena 
Sartori falou do desafio para ser ouvida. “A principal luta é 
vencer um preconceito que nós mulheres temos de não 
acreditar nas mulheres na política. Precisamos ter mais 
percepção de tudo que pode ser feito através da boa po-
lítica. As cotas partidárias não garantem eleição. É preciso 
acreditar e votar”, propôs. 

Nesta eleição, para o Congresso Nacional, foram eleitas 
77 deputadas – aumento de 51% em relação a 2014. Nos 
parlamentos estaduais, houve um salto de 35%, partindo 
de 119 para 161 eleitas. Quanto ao Senado, o patamar se 
manteve em relação a 2010, quando eram duas vagas: ape-
nas sete mulheres. 

JONAS PEREIRA/AGÊNCIA SENADO

SENADO ASSEMBLEIASCÂMARA

2010

2018

7

7

47

47

2014

51

462

2018

77

436

2014

119

940

2018

161

898

Em número de eleitas

Mulheres
Homens

PARTICIPAÇÃO FEMININA 
NO LEGISLATIVO
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Karim Miskulim 
e os painelistas 

no palco do 
Brasil de IdeiasUNIÃO PARA 

TRANSFORMAR
A nova geração de executivos brasileiros não pensa apenas no 
sucesso de seus negócios. É obstinada com a transformação 
social e comprometida com os assuntos do país. No Brasil 
de Ideias, cinco líderes de variados setores e reconhecidos 
nacionalmente compartilharam seus objetivos e princípios. 

BRASIL DE IDEIAS | NOVOS LÍDERES

FOTOS: VINI DALLA ROSA



Um debate inspirador com 
alguns dos principais exe-
cutivos brasileiros da nova 

geração. Assim foi a edição do Bra-
sil de Ideias realizada no dia 30 de 
outubro em Porto Alegre. Promo-
vido pela Revista Voto, o evento 
contou com a presença de líderes 
empresariais, políticos e formado-
res de opinião.

Carlos Jereissati Filho (Iguate-
mi), Patricia Ellen (Optum), Paula 
Paschoal (PayPal), Rodrigo Galvão 
(Oracle) e Roberto Sirotsky (Ogilvy 
Brasil) falaram sobre suas trajetó-
rias e, principalmente, como pro-
jetam o futuro do país. Conscien-

tes do seu papel de protagonismo 
nesse contexto, todos apontaram 
a tecnologia e união de propósitos 
para o bem comum como pontos 
cruciais para a transformação so-
cial.

Tendo como mediador Ricardo 
Natale, CEO do Experience Club, 
de São Paulo, o primeiro painelis-
ta foi Rodrigo Galvão, presidente 
da Oracle Brasil, gigante global 
de tecnologia. Além de narrar seu 
caminho dentro da empresa, onde 
iniciou como estagiário aos 19 anos 
– hoje tem 36 –, Galvão enfatizou 
o papel da inteligência artificial na 
integração entre educação, empre-

Rodrigo Galvão, CEO 
da Oracle Brasil

Claudio Franzen e Denise Russo, da Prefeitura de Porto AlegreJorge Gerdau e a jornalista Marta Sfredo, da RBS
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Deputado estadual eleito Luciano Zucco Carlos Jereissati Filho e Roberto Sirotsky

BRASIL DE IDEIAS | NOVOS LÍDERES

PRESIDENTE DO 
GRUPO IGUATEMI, 
CARLOS JEREISSATI 
FILHO FALOU SOBRE 
IMPORTÂNCIA DO 
ENVOLVIMENTO DE 
EMPREENDEDORES 
NAS DISCUSSÕES 
DOS GRANDES TEMAS 
NACIONAIS

endedorismo e inclusão. Também 
destacou as transformações em 
curso na companhia. “Estamos 
mudando nosso processo de con-
tratação: ao invés de valorizarmos 
competências, valorizamos princí-
pios”, revelou.

TECNOLOGIA E 
PREOCUPAÇÃO COLETIVA

Na sequência, a diretora exe-
cutiva da Revista VOTO, Karim 
Miskulin, conduziu o painel com 
os demais convidados. Para Paula 
Paschoal, diretora geral do PayPal 
Brasil, que opera em 200 países e 
é a maior empresa global de paga-
mentos, o itinerário para o sucesso 
empresarial terá de passar, cada 
vez mais, por inovação, diversi-
dade, colaboração e bem-estar. “O 
erro é muito bem-vindo em nossa 
empresa, pois ajuda a inovar, as-
sim como as empresas do futuro 

só terão sucesso se tiverem grupos 
formados pelos mais diferentes 
tipos de pessoas”, declarou Paula. 
A executiva salientou ainda que 
as compras online estão cada vez 
mais seguras. 

Presidente do Grupo Iguatemi, 
que possui 17 shopping centers no 
Brasil, Carlos Jereissati Filho falou 
sobre a importância do envolvi-
mento de empresários e empreen-
dedores nas discussões dos gran-
des temas nacionais. “O coletivo 
tem de estar acima do individual”, 
afirmou. Também apontou que 
a tecnologia impulsiona o mun-
do em direção a novas formas de 
produzir negócios, citando como 
exemplo e-commerce Iguatemi 
365, que será lançado em 2019. “A 
gente tem de estar preparado para 
entender a necessidade e as formas 
que as pessoas querem de soluções 
para as suas vidas”.
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PARA PAULA PASCHOAL, O ITINERÁRIO 
PARA O SUCESSO EMPRESARIAL 
PASSA POR INOVAÇÃO, DIVERSIDADE, 
COLABORAÇÃO E BEM-ESTAR

go, reconhecendo as fragilidades e 
fraquezas, ganhando assim a em-
patia das pessoas”, recomendou. 
Por fim, Patrícia acrescentou que 
“além de autenticidade e paixão, é 
preciso que o político tenha voca-
ção”.  

Finalizando a edição do Bra-
sil de Ideias, Karim agradeceu os 
convidados e participantes, desta-
cando a disposição de todos de se 
reunirem para discutir os destinos 
do país. “A disposição desses novos 
líderes com o futuro do Brasil nos 
inspira, além de tirar os pessimis-
tas da zona de conforto”, concluiu.

Há sete anos estimulando a cir-
culação de pensamentos, o Brasil 
de Ideias tem como patrocinado-
res Carrefour, Empresa Gaúcha de 
Rodovias (EGR) e FM Logistic. V

do mundo da revista Forbes. “É 
uma mostra de como a publicida-
de pode ajudar na reflexão sobre 
política”.

UMA NOVA CULTURA 
POLÍTICA E EMPRESARIAL

Questionados sobre quais as 
principais características que de-
vem ter os novos líderes políticos, 
os painelistas deram respostas 
convergentes. “Precisam de inte-
gridade, serem autênticos e ver-
dadeiros. Saber se comunicar com 
a nova geração é ter um diálogo 
de verdade, aberto”, expôs Jereis-
sati Filho.

Segundo Paula, “o componente 
paixão também faz diferença”. De 
acordo com Sirotsky, o destino é a 
empatia. “Transparência no diálo-

Patricia Ellen, presidente da 
Optum Brasil e uma das Jovens 
Líderes Globais de 2016 nomeadas 
pelo Fórum Econômico Mundial, 
lembrou que o envelhecimento 
da população brasileira abre de-
safios e oportunidades. “O país 
envelheceu antes de prosperar. 
Buscamos soluções aos problemas 
de saúde da população através da 
tecnologia”, declarou. Integrante 
do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, ligado à Pre-
sidência da República, ela reiterou 
que quem participa desse tipo de 
fórum está lá para defender os in-
teresses do Brasil.

Roberto Sirotsky, diretor exe-
cutivo da agência Ogilvy Brasil, 
enfatizou que a tecnologia agre-
gou empoderamento aos cida-
dãos. “Com mais acesso e infor-
mação, as pessoas passaram a ter 
mais poder de escolha”, explicou. 
Sirotsky compartilhou um case 
publicitário de inteligência arti-
ficial: o personagem Ricky Brasil, 
corrupto fictício que ocuparia o 
oitavo lugar da lista dos mais ricos 
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No palco do Brasil 
de Ideias, Hamilton 

Mourão,  vice-
presidente  do 

governo BolsonaroO NORTE DO 
GOVERNO BOLSONARO 
Vice-presidente eleito, Hamilton Mourão assegurou que haverá 
um nova forma de governar, liderada por uma equipe escolhida 
na base da meritocracia. Brasi de Ideias também contou com os 
deputados eleitos Marcel van Hattem e Luciano Zucco, além do 
presidente do TRF-4, Thompson Flores

BRASIL DE IDEIAS | NOVA CULTURA POLÍTICA E EMPRESARIAL

FOTOS: FELIPE NOGS/AGÊNCIA PREVIEW
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e, a partir disso, ter condições de o 
Estado fazer seu papel de indutor 
do crescimento”. Para atingir essa 
meta, o presidente Bolsonaro tem 
dado a Mourão a liberdade para 
montar uma estrutura que coor-
dene as principais atividades do 
governo. 

“Com planejamento e gestão 
eficaz, os projetos serão executados 
por meio de ações de comando e 
fiscalização”, resumiu, salientando 
que todos deverão cumprir prazos 

Jorge Gerdau, 
Paula Pinheiro, 

Marcel van Hattem, 
Carlos Eduardo 

Thompson Flores, 
Karim Miskulin, Luiz 
Carlos Zancanella e 
Nelson Lidio Nunes

Deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco

rigorosos e se reportar a partir de 
relatórios de controle interno.

MENOS BRASÍLIA E MAIS BRASIL
A retomada do crescimento, de 

acordo com o general, também 
ocorrerá a partir de uma ligação 
estreita com o Poder Legislativo, 
“que é o grande fiscalizador do Po-
der Executivo”. Mourão adiantou 
que a relação com o Congresso 
será pautada por respeito e união. 
Uma das ideias do governo é de-

Composição do novo gover-
no, medidas prioritárias e 
relação com os demais po-

deres foram alguns dos temas tra-
tados pelo vice-presidente eleito, 
general Hamilton Mourão, em 
painel no Brasil de Ideias. O even-
to ocorreu em 23 de novembro, 
em Porto Alegre, e reuniu líderes 
empresariais, políticos e forma-
dores de opinião. Promovido pela 
Revista VOTO, este foi o último ci-
clo de debates realizado em 2018.

Segundo Mourão, tudo o que 
foi anunciado até agora pelo novo 
governo está de acordo com o dis-
curso da campanha. Ele destacou o 
caráter técnico e meritocrático dos 
nomes escolhidos para ministé-
rios, empresas públicas e agências 
reguladoras. “O que estamos bus-
cando é uma nova forma de gover-
nar. Nos últimos tempos, tivemos 
atos nada republicanos. Desvios de 
toda ordem, incompetência e uma 
péssima gestão nos levaram à difí-
cil situação em que o Estado brasi-
leiro não consegue mais pagar suas 
contas”, disse. 

De acordo com o vice-presiden-
te eleito, o primeiro objetivo estra-
tégico será “reequilibrar as contas 
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Evento reuniu líderes empresariais, políticos, das Forças Armadas e formadores de opinião

Karim Miskulin e o deputado federal 
Osmar Terra

Brasil de Ideias foi um dos primeiros eventos públicos 
do vice-presidente eleito após o pleito de outubro

BRASIL DE IDEIAS | NOVA CULTURA POLÍTICA E EMPRESARIAL

MOURÃO ADIANTOU 
QUE A RELAÇÃO DO 

NOVO GOVERNO 
COM O CONGRESSO 
SERÁ PAUTADA POR 

RESPEITO E UNIÃO 

volver aos deputados e senadores a 
atribuição de montar o orçamento. 
“Eles foram eleitos para represen-
tar a população e têm a compe-
tência de definir o quanto vai para 
saúde, educação e outras áreas.” 

Na aproximação com estados e 
municípios, a proposta é um novo 
Pacto Federativo. “É menos Bra-
sília e mais Brasil”, disse Mourão, 
repetindo uma frase dita durante 

a campanha. Nas relações interna-
cionais, o vice-presidente planeja 
tornar o país um parceiro estraté-
gico, deixando de vender apenas 
commodities e receber produtos 
industrializados. E para comba-
ter a violência, o foco estará na 
reforma do sistema prisional e da 
legislação penal, além de assegu-
rar investimentos em tecnologia e 
armamento para as polícias, bem 

como a ampliação de recursos na 
área social.

O vice-presidente eleito foi 
apresentado pelo deputado esta-
dual e tenente-coronel Luciano 
Zucco (PSL). “Pela primeira vez na 
história, teremos a oportunidade 
de experimentar um governo ge-
nuinamente liberal na economia e 
conservador nos costumes. Preci-
samos correr contra o tempo para 
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“A CHAVE DA DEMOCRACIA É HARMONIA E EQUILÍBRIO 
ENTRE OS TRÊS PODERES. NO BRASIL DOS ÚLTIMOS 
ANOS, VIMOS GOVERNOS FRACOS DANDO PROEMINÊNCIA 
AOS DEMAIS PODERES. E ISSO NÃO PODE ACONTECER”, 
ASSINALOU THOMPSON FLORES

presidente Richard Nixon. À luz da 
realidade brasileira, o magistrado 
disse que ainda há muito a apren-
der com o episódio. “Quando nós 
atingirmos esse grau de maturi-
dade constitucional e de exigência 
com homens públicos, estaremos 
elevando o patamar da nossa de-
mocracia.”

Outra inspiração vinda dos Esta-
dos Unidos, segundo ele, é o prin-
cípio de que o Legislativo, o Exe-
cutivo e o Judiciário devem atuar 
com independência e coesão. “A 
chave da democracia é harmonia 
e equilíbrio entre os três Poderes. 
No Brasil dos últimos anos, vimos 
governos fracos dando proeminên-
cia aos demais poderes. E isso não 
pode acontecer”, assinalou.

Entre as perguntas enviadas 
pelo público, Thompson Flores 
comentou a nomeação de Sergio 
Moro para o Ministério da Justiça 
do governo Bolsonaro. “A escolha 
do presidente, sob aspecto rigoro-
samente técnico, não poderia ter 
sido mais feliz. Ele está colocando 
o homem certo no lugar certo”, 
sustentou o desembargador, des-
tacando que o ex-juiz federal “vai 
poder propor ao Legislativo novas 
leis para fechar o cerco à corrup-
ção, que é o nosso grande flagelo”.

Para a diretora executiva da 
VOTO, Karim Miskulin, o evento 
reforçou o espírito de união entre 
algumas das principais lideranças 
do novo momento vivido pelo 
país. “Construir esse novo Brasil 
exige, principalmente, uma nova 
cultura política e empresarial que 
enfatize a união de esforços dos 
diferentes atores sociais”, disse. Há 
sete anos estimulando a circulação 
de pensamentos, o Brasil de Ideias 
tem o patrocínio da FM Logistic, 
Carrefour, Safeweb e Empresa 
Gaúcha de Rodovias (EGR).V

esse período passou. Hoje, com 
tranquilidade, podemos afirmar 
que defendemos as liberdades e a 
conservação das boas instituições”, 
apontou. Ele defendeu ainda o fim 
do financiamento público de cam-
panhas e partidos, alegando que 
essa ferramenta acaba desestimu-
lando as legendas a se relaciona-
rem com seus filiados.

Marcel chamou ao palco o de-
sembargador Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz. Presiden-
te do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, ele resgatou detalhes 
e lições do Caso Watergate — es-
cândalo político norte-america-
no que culminou na renúncia do 

retomar o tempo perdido nesses 
últimos 16 anos”, defendeu o par-
lamentar, eleito pela primeira vez 
a um cargo público, nas eleições de 
outubro.

EXEMPLO PARA A DEMOCRACIA
Para apresentar o segundo pai-

nel do evento, o deputado federal 
eleito Marcel van Hattem (Novo) 
relembrou o recado dado pelos 
cidadãos nas últimas eleições. 
Mais votado para o cargo no Rio 
Grande do Sul, o parlamentar des-
tacou o novo momento político e 
empresarial vivido no Brasil. “No 
passado, era difícil nos declarar-
mos liberais e conservadores. Mas 

Presidente do TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores

V
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CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

UMA SUBIDA AOS
CÉUS
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Paisagens bucólicas, com vila-
rejos charmosos incrustados 
entre montes, onde igrejinhas 

ornam o topo de alguns deles. Um 
pouco mais distante, na sequência, 
ao pé de uma rede de montanhas 
nevadas, diversos lagos de águas 
azuis e transparentes estão ladea-
dos por grandes extensões de gra-
mados de um verde vivo salpicado 
de flores coloridas. É possível ima-
ginar uma paisagem cinematográ-
fica assim, principalmente quem 
lembra da governanta Maria dan-
çando com as crianças da família 
Von Trapp, no cenário austríaco 
do clássico “A Noviça Rebelde”. No 
entanto, quem prefere conferir a 
olhos vistos um dos locais mais 
lindos da Europa opta por uma 
viagem pelos Alpes Julianos, uma 
paisagem paradisíaca praticamente 
intocada – tal como na década de 
60, quando Julie Andrews filmou 
seu mais importante papel ali, bem 
perto.

Destino ainda pouco explorado, 
os Alpes Julianos ficam na Eslovê-
nia, no Leste Europeu. Próximos à 
Áustria e à Itália, oferecem ao via-
jante uma das mais belas paisagens 
de montanhas do mundo. A rara 
beleza do local não fica prejudica-

da pela ótima estrutura de hotéis 
e restaurantes, bem localizados e 
sem interferir no cenário natural. 
E o melhor: por ser ainda pouco 
procurado, não se encontram por 
lá as grandes hordas de pessoas no 
afã de fotos e compras. O perfil do 
turista que vai aos Alpes é diferen-
ciado. A região é uma celebração à 
paz e é referência para quem sabe 
aproveitar com calma todos os pra-
zeres de uma viagem. 

A Eslovênia tem inúmeras van-
tagens, além de não ter ambientes 
lotados. Os moradores são extre-
mamente receptivos, o que permi-
te conhecer os hábitos e a cultura 
local. O país foi o primeiro a se 
declarar independente da Iugos-
lávia. E como faz parte da União 
Europeia desde 2004, entre as faci-
lidades oferecidas estão o Euro e o 
inglês falado por grande parte dos 
moradores. 

Outro ponto positivo são as sur-
presas que os Alpes Julianos reser-
vam. Ao contrário de destinos onde 
os pontos turísticos são replicados 
na mídia especializada, tudo por lá é 
novo a cada dia. Não só por ser ain-
da pouco explorado em matérias de 
TV e revistas, mas pelas mudanças 
que a própria natureza oferece.

Escalar os Alpes Julianos permite 
descobrir o mundo natural em suas 
formas mais puras. Rochas calcárias, 
piscinas glaciais e vegetação rural 
compõem cenários de cinema, onde a 
celebração à paz acontece em um destino 
ainda pouco explorado pelos turistas

FO
TO

S:
 W

IK
IC

O
M

M
O

N
S 

E 
AR

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
AL



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 141 | novembro e dezembro - 201896

CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

De Liubliana, seguindo de car-
ro em direção ao Noroeste, a dica 
é passar por Bled, cidade medieval 
distante uns 40 minutos de car-
ro da capital e bem próxima da 
fronteira com a Áustria. De Bled, 
o turista pode seguir em pequenos 
ônibus até o lago Bohinj, de onde 
partem teleféricos até ao local de 
início da travessia para as monta-
nhas dos Alpes. 

O destino foi marcado no rotei-
ro de viagem do casal Vanessa Zan-
doná Sartori e Linho Bergamin, 
que está dando a volta ao mundo 
a bordo de um Jipe 1946 em busca 
das regiões mais belas do plane-
ta. Depois de passarem pela Itália 
rumo à Rússia, onde foram para a 
Copa do Mundo, Linho e Vanessa 
percorreram o lado Oeste dos Al-
pes, pela chamada rota 201. Por ali 

Vanessa Zandoná Sartori, Linho Bergamin e seu companheiro de viagem

acessaram o lago Bohinj – segundo 
eles, a joia dos Alpes Julianos. 

“Esses lugares são aqueles em 
que ficamos horas admirando, 
curtindo, simplesmente olhando”, 
descreve Bergamin. A transparên-
cia da água e o reflexo das monta-
nhas são de uma beleza peculiar, 
de acordo o gaúcho natural de 
Veranópolis. Na rota, eles optaram 
pelo verão para desviar da neve 
que interrompe as estradas.

Com um roteiro que contempla 
70 países em cinco continentes, o 
casal costuma definir previamente 
as regiões onde irão e, a partir dis-
so, deixam a viagem mais flexível. 
Mas os Alpes foram, lá atrás, de-
marcados como um destino certo. 
“Já viajamos pelas 3 Américas, Áfri-
ca e Europa, em 53 países. Pelo que 
vivenciamos, elegemos 280 ma-
ravilhas. Entre elas estão os Alpes 
Julianos, que classificamos entre os 
top 50 lugares mais impressionan-
tes em que já estivemos”, revela.

A dica dos aventureiros é alugar 
um veículo com tração 4x4 e ex-
plorar o país em “wild camping” 
(camping selvagem), considerando 
a segurança em todo território e a 
receptividade da população. 

PARQUE TRIGLAV
Quem chega ao país pela Itá-

lia, a opção é passar por Bovec, a 
cidade mais próxima dos Alpes, 
com ótimas alternativas de hospe-
dagem.  Dali, os mais aventureiros 
costumam fazer um trekking pelos 
Alpes, o que pode durar cinco ou 
seis dias.  

Seja pela Itália, Áustria, Hun-
gria ou Croácia, para alcançar os 
Alpes, o turista passa pelo Triglav 
Park, o único parque nacional da 
Eslovénia. Com 84,8 mil hectares 
e totalizando 4% do território do 
país, abriga a cadeia de montanhas 

 “JÁ VIAJAMOS PELAS 3 AMÉRICAS, ÁFRICA E EUROPA. 
CLASSIFICAMOS OS ALPES JULIANOS ENTRE OS 

LUGARES MAIS IMPRESSIONANTES EM QUE JÁ 
ESTIVEMOS”, AVALIA LINHO BERGAMIN
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MELHORES PONTOS NOS 

ALPES JULIANOS

1
2
3
4
5

Lagos Bled e Bohinj

Soteska Vintgar

Mangart Pass 

Vršič Pass 

Logarska Dolina

V

e é considerado um dos pulmões 
da Europa.

No parque, está inserido o Tri-
glav Peak, a montanha mais alta 
do território esloveno, invariavel-
mente coberta de neve, em con-
traste com o verde do chão. Na 
vista indescritível lá de cima, está 
a beleza do Lago Bled, ao lado da 
cidade de mesmo nome. 

O monte Triglav (três cabeças, 
na língua local) é o ponto mais 
alto do país, com 2.864 metros, e 
o local de maior orgulho daquele 
povo. Há um ditado que diz que, 
para ser um verdadeiro esloveno, é 
preciso ter escalado o pico – cuja 
imagem, inclusive, está inserida na 
bandeira nacional. 

Em meio ao Triglav Park, a bele-
za fica por conta dos lagos de águas 
cristalinas e das fontes de rios, 
como o Soca, de água azul turque-
sa, muito procurado para a prática 
de caiaque e rafting. Pouco mais ao 
sul está a nascente do rio Sava, um 
dos mais importantes afluentes do 
rio Danúbio e que termina no Mar 
Negro, outro local deslumbrante.  

GASTRONOMIA
A tradição gastronômica da Es-

lovênia é muito voltada para pra-
tos fortes e invernais como sopas, 
goulash, carnes e salsichas, além 
de frutos do mar e da boa cerve-
ja eslovena, tudo a bons preços. 
Para conhecer um prato típico, a 
dica do casal de aventureiros é o 
Struklji, uma massa enrolada com 
diversos tipos de recheios doces ou 
salgados. 

“Para o padrão europeu, a Eslo-
vênia está em um nível interme-
diário. A comida é mais barata do 
que na Itália, Áustria e Suíça, po-
rém mais cara do que países como 
Sérvia, Romênia e Ucrânia”, expli-
ca Bergamin.  
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surpresas que se apresentam na 
busca por novos ingredientes e 
temperos que nascem os pratos 
mais saborosos e imprevisíveis, 
levando Pía a romper os limites 
territoriais e abarcar prêmios em 
vários continentes. 

Pía de León decidiu tirar o 
avental, deixar as caçarolas de 
lado e buscar tudo que a nature-
za pode oferecer. Ela reuniu um 
grupo de especialistas – entre 
engenheiros florestais, médicos, 
produtores de vinho e nutricio-
nistas – para se aventurar em 
excursões pelas matas do país, 
buscando novas possibilidades 

de combinações gastronômicas. 
Plantas, sementes, chás e frutas 
exóticas são recolhidos e traba-
lhados em laboratório, até extrair 
de cada um o melhor paladar para 
compor os pratos que se mantêm 
típicos peruanos. Porém com o 
toque pessoal que só pode ser ex-
perimentado no Kjolle, o restau-
rante onde 100% dos produtos são 
de origem nacional. 

Mais do que uma aventura, Pía 
criou um projeto, a Mater Inicia-
tiva. O grupo, que realiza excur-
sões periódicas de pesquisa pelo 
interior do Peru, tem como foco 
reavaliar os recursos naturais do 

CULTURA E LAZER  | GARFO & FACA

O  amor dos jovens Ricardo 
e Lily nasceu em Lima, 
mas precisou atravessar 

as fronteiras do Peru para que 
pudesse se concretizar em outro 
país. No romance “Travessuras 
de uma menina má”, escrito por 
Mario Vargas Llosa, incertezas, 
destinos e descobertas se interca-
lam na vida do casal, que precisou 
do improvável para a efetivação 
do relacionamento. Na trajetó-
ria da conterrânea do Nobel de 
Literatura, a chef de cozinha Pía 
León, o acaso também é o que a 
fez firmar-se como profissional 
de estatura internacional. É das 

A chef que busca em trilhas pelas matas do país os sabores 
mais exóticos reúne prêmios de várias partes do mundo. E não 
é por menos: Pía León incorporou com muita autenticidade a 
natureza local ao menu do restaurante Kjolle

TRAVESSURAS DE UMA 
MENINA PERUANA
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solo, mantendo a cultura das co-
munidades e resgatando as tradi-
ções, em um país cuja culinária é 
um dos fortes apelos turísticos. 
“Mater traça a interseção entre o 
rigor da pesquisa científica e a be-
leza da gastronomia”, define a pá-
gina do Kjolle. O nome do restau-
rante se refere a uma flor amarela 
que cresce em altitudes altíssimas 
naquele país. 

Do que recolhe pelas trilhas 
que faz, ela compõe as três op-
ções de menu degustação que 
oferece. Elas são divididas pela 
altitude dos terrenos e suas biodi-
versidades. Não há cardápio fixo. 
A cozinha se adapta em função do 
que a terra oferece. O menu mais 
em conta custa o equivalente a R$ 
600, sem incluir entrada, bebida 
ou sobremesa.

  
DE LIMA À EUROPA 

Com 31 anos de idade, o que já 
seria pouco para o reconhecimen-
to nacional da sua profissão, Pía 
deve à manutenção do frescor da 
juventude e à busca de novas expe-

É DAS SURPRESAS QUE SE APRESENTAM NA BUSCA POR 
NOVOS INGREDIENTES E TEMPEROS QUE NASCEM OS 
PRATOS MAIS SABOROSOS E IMPREVISÍVEIS

riências gastronômicas o seu mais 
recente prêmio: o de melhor chef 
mulher da América Latina, segun-
do o ranking 50 Best, da revista 
britânica Restaurant. Bem antes 
desse, o Central – cuja cozinha co-

mandou ao lado do marido Virgi-
lio Martínez Véliz por 10 anos – foi 
escolhido o melhor restaurante pe-
ruano pela revista local Summum 
e duas vezes o melhor da América 
Latina pela britânica Restaurant 

JORGE BRAZILIAN/FLICKR

SERGIO DOMINGUES/FLICKR

LEONARDO DA SILVA/FLICKR
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Há diferença entre o olhar feminino e o mascu-
lino em uma cozinha?
Eu sinto que o olhar de um chef masculino ou femini-
no é o mesmo. O que procuramos é a perfeição.

Qual foi o ingrediente mais incomum encontra-
do no Peru?
A flor de Kjolle. Essa flor tem uma cor laranja muito 
forte e é usada como remédio nos locais onde cresce.
 
Você conhece a gastronomia brasileira? E o que 
iria destacar isso?
Eu tive a oportunidade de ir ao Brasil várias vezes. Eu 
amo a proximidade que temos e os vários produtos 
comuns que nos unem. E aqueles que são novos para 
mim, aqueles que eu não conheço, são uma surpresa.

Qual é o seu chef favorito no mundo? E no Bra-
sil?
Eu gosto de vários e diferentes estilos. No Brasil es-
pecificamente, eu não poderia dizer apenas um. Há 
muito talento.

PÍA TAMBÉM CRIOU UM JARDIM PRÓXIMO 
À COZINHA, ONDE CULTIVA UMA 
VARIEDADE DE AROMÁTICOS. ELA FAZ 
DIVERSAS COMBINAÇÕES A CADA DIA 
PARA NOVAS INFUSÕES E GUARNIÇÕES

Magazine. “Quero trabalhar no dia 
a dia, me divertir e brincar”, disse, 
em recente entrevista, a cozinheira 
que dá ao lúdico e à aventura mui-
ta seriedade e profissionalismo. 

Esse é o novo perfil dos chefs 
de cozinha. Pía entende que eles 
não podem mais ficar reservados 
aos fundos do restaurante. “Nossos 

olhos ficaram mais abertos. Antes, 
os cozinheiros pensavam somente 
em seu restaurante. Mas é preciso 
entender todo o processo”, acres-
centou, citando ecossistemas, altu-
ras, possibilidades de cada produto. 
E a mudança também aconteceu 
no cliente, que está, segundo ela, 
mais aberto a novidades. 

O CHARME DA BIODIVERSIDADE
No Kjolle, o cliente pode conhe-

cer a mauka, uma raiz amazônica, 
um dos inúmeros tubérculos que a 
Mater Initiative descobriu, assim 
como as ervas encontradas pe-
las trilhas e que hoje são um dos 
pontos fortes na composição dos 
aromas. Também são servidas fru-
tas cítricas da Amazônia, produtos 
usados tanto em doces como em 
salgados. 

Pía também criou um jardim 
próximo à cozinha, onde cultiva 
uma variedade de aromáticos: pai-
co, chincho, netiga, pampa oréga-
no, entre outros. Ela faz diversas 
combinações a cada dia para novas 
infusões e guarnições. Dos tempe-
ros dos pratos salgados também fa-

E o seu hobby?
Eu gasto meu tempo livre com meu filho ou cozinhan-
do para minha família.

Qual é o seu escritor ou poeta predileto?
Eu gosto de filmes e assisto documentários. Quando 
leio algo, é sempre sobre cozinha.

À PROCURA DA PERFEIÇÃO
A Revista VOTO conversou com Pía Léon. Confira abaixo 
um trecho da entrevista exclusiva:

HERNÁN PIÑERA/FLICKR
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zem parte frutas da estação, como 
ayrampo, proveniente de um cacto 
e que se utiliza em sorvetes muito 
consumidos no Peru. 

Outro uso diverso do que co-
nhecemos no Brasil para produ-
ção de chocolate produz um dos 
pratos mais pedidos no Kjolle. “O 
que mais me surpreendeu foi o 
cacau, que seria usado com doce, 
mas usamos em uma emulsão de 
gelatina, com mexilhões”, contou 
ela, após lançar o prato em um dos 
menus.  

Pía também introduziu na mesa 

do Kjolle espécies costeiras, como 
brotos, flores, pequenas pimentas, 
oxalis (geralmente confundido 
com o trevo de quatro folhas), a 
muña (utilizada como chá medici-
nal) e a verbena, muito conhecida 
entre os perfumistas. 

Não é só aos toques exóticos da 
cozinha que Pía dá atenção. Assim 
como era no Central, restaurante 
do marido, o Kjolle é acolhedor, 
decorado com cores quentes, plan-
tas e luz, graças ao terraço com 
janelas. O espaço é ornado com 
muitas pedras, a ônix em particu-

lar, que vem de Ayacucho e Junín, 
áreas andinas, e o cedro e a capi-
rona, madeiras provenientes da 
Amazônia. Pía também projetou 
– ela mesma – as louças em cerâ-
mica e as colheres de sobremesa. 

O toque autoral da chefe que faz 
com que cada cliente se sinta único 
no Kjolle. Se as trajetórias dos per-
sonagens de “Travessuras de uma 
menina má” se parecem com a da 
chef peruana, fica pela avaliação 
de quem leu o livro de Llosa. Uma 
coisa é certa: a grande maldade de 
Pía é manter todos esses sabores 
distantes dos brasileiros. 

Lúdicos ou inusitados. Exóticos, 
estranhos ou surpreendentes. As 
opiniões variam, mas uma coisa é 
certa: se cozinhar é uma arte, tam-
bém pode ser uma ciência.

AS OPÇÕES DE MENU DEGUSTAÇÃO SÃO 
DIVIDIDAS PELA ALTITUDE DOS TERRENOS E 
SUAS BIODIVERSIDADES

V

DIVULGAÇÃO
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Novo livro de Bruno Garschagen 
investiga como as regalias no 
Brasil se tornaram instrumento de 
compensação com efeitos nefastos

O PAÍS DOS 
DIREITOS

CULTURA E LAZER | ENTRE PÁGINAS
ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO

Há pouco mais de três anos, 
quando a crise começava a 
manifestar sua verdadeira 

profundidade, o cientista políti-
co Bruno Garschagen lançou uma 
pergunta que ajudava a entender 
as raízes daquele desequilíbrio: 
por que os brasileiros não confiam nos 
políticos e amam o Estado? O ques-
tionamento era o subtítulo de seu 
livro de estreia, Pare de acreditar no 
governo, um resgate histórico des-
se curioso paradoxo nacional – a 
tendência tupiniquim de dedicar 
insultos variados aos governantes e, 
ao mesmo tempo, pedir a constan-
te intervenção estatal para resolver 
seus problemas.

Com texto leve e bem-humo-
rado, o livro se tornou bestseller e 
alçou Garschagen à condição de 
um dos principais nomes da atual 
leva de intelectuais conservadores. 
Colunista e podcaster, o capixaba 
lança sua segunda obra mostrando 
que, de contradições, o país está 
cheio. Em Direitos máximos, deveres 
mínimos: O festival de privilégios que 

assola o Brasil, ele investiga as conse-
quências de uma população acostu-
mada a regalias sem nenhum dever 
ou obrigação.

A origem dessa incoerência, 
aponta o autor, vem da Revolução 
Francesa. Em fins do século 18, Ed-
mund Burke criticava os revolucio-
nários por reivindicar e prometer 
determinados direitos abstrata-
mente, ignorando a natureza do 
homem e, portanto, a realidade. “A 
discrepância entre abstração e rea-
lidade, segundo Burke, tinha como 
consequência a promessa de direi-
tos sem a preocupação com sua re-
alização concreta.”

DEPENDÊNCIA E CORPORATIVISMO  
Sobretudo após a Primeira 

Guerra Mundial, essa aptidão foi 

Direitos 
máximos, 
deveres 
mínimos: O 
festival de 
privilégios que 
assola o Brasil
Bruno 
Garschagen

364 páginas
1ª edição
Record
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tomando conta do sistema político 
e do ordenamento jurídico de todo 
o mundo. Garschagen aponta uma 
clara linha de continuidade entre 
diversos documentos que defen-
diam pautas políticas que jamais 
conseguiram atingir plenamente 
seus objetivos – justamente por 
serem abstratas. É o caso da Decla-
ração Universal das Nações Unidas 
(1948), a Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos (1950) e, por fim, 
a Constituição Federal brasileira 
(1988).

A Carta Magna vigente, admi-
te o cientista político, ampliou os 

direitos sociais e lhes conferiu le-
gitimidade social e jurídica. “Mas 
também escondeu uma agenda 
ideológica oculta ao estabelecer um 
leque amplo de direitos abstratos 
na forma de políticas distributivas e 
um generoso Estado de Bem-Estar 
incompatível com a realidade eco-
nômica do país”. Trata-se, segundo 
ele, de uma Constituição “extensa, 
detalhada, confusa e desequilibra-
da”, que tenta corrigir desigualda-
des diversas através de leis, mas re-
dunda em privilégios, proteção de 
corporações e uma sociedade mais 
dependente e infantilizada.

Como exemplo, o autor lista 
uma série de privilégios – dentro 
do Estado ou na própria sociedade 
– e suas incoerências [confira alguns 
deles no box ao lado]. De auxílios e 
regalias diversas a monopólios e 
simples medidas, como a meia-en-
trada em apresentações, o cientista 
político demonstra como algumas 
leis tornaram-se, à la jeitinho brasi-
leiro, um instrumento de compen-
sação com efeitos nefastos.

Uma das principais consequên-
cias negativas dessa mentalidade é 
“encorajar um número crescente 
de pessoas a buscar vantagens por 
meio de apoio político”. “A partir do 
momento em que um grupo ou ca-
tegoria profissional ‘conquista’ um 
direito ou privilégio, os demais ini-
ciam a ‘Batalha dos Rentistas’ para 
serem beneficiados.” O autor avalia 
que “cada benesse instituída para 
uma determinada categoria passa 
a ser uma meta a ser atingida pelas 
demais. Qualquer tentativa de eli-
miná-la provoca reações contrárias 
imediatas”.

Mais do que apontar falhas e ab-
surdos perpetrados na lei brasilei-
ra, Bruno Garschagen propõe uma 
reflexão sobre o sentido da vida 
diante de uma mundo próspero, 
mas com um grau de dependência 
mental do auxílio estatal jamais an-
tes visto. “Uma sociedade de privi-
légios é aquela onde nada pode fal-
tar, porque ninguém quer perder. 
Quando a perda acontece, produz 
um vazio de sentido que tentará ser 
compensado por mais privilégios 
formais por parte de quem sente 
que perdeu. Como resultado, pode-
rá haver negação da responsabilida-
de e servidão mental.” E essa, afinal 
de contas, acaba sendo o resultado 
mais prejudicial – e que mais deve 
ser combatido – diante do Festival 
de privilégios que assolam o país. V

MUITO PRIVILÉGIO, POUCOS DEVERES
Políticos, servidores de diversas categorias ou indivíduos, muitos 
usufruem de uma série de direitos concedidos, essencialmente, pelo 
Estado. Confira alguns deles:

Auxílios para dar e vender
A concessão generalizada de auxílio-moradia, auxílio-alimentação e 
auxílio-saúde faz com que 26 tribunais estaduais de Justiça gastem 
R$ 890 milhões por ano.

Regalias para ex-presidentes
Uma vez encerrado seus mandatos, os ex-presidentes têm direito a 
oito assessores e dois carros, sem pagar um real por isso.

Serviço médico vitalício
Mesmo tendo os salários-base mais altos da América Latina, 
senadores brasileiros têm acesso vitalício ao serviço médico da Casa, 
além de serem ressarcidos (bem como cônjuges e dependentes de 
até 21 anos) de despesas médicas em hospitais e clínicas.

Meia-entrada
Criada em 2013, a lei é um exemplo do chamado subsídio 
cruzado: estudos comprovam que quem paga o preço total está 
desembolsando boa parte da meia-entrada; e quem paga meia-
entrada, na verdade, está tendo um desconto de pouco mais de 30% 
do valor do ingresso. Se o direito fosse extinto, provavelmente o 
preço cheio dos ingressos seria reduzido pela metade.

Campeãs nacionais
Beneficiar um seleto grupo de empresários por meio de 
empréstimos bilionários foi uma política adotada pelos governos 
petistas. Quem financiou a farra de crédito subsidiado foi o cidadão 
comum, que viu seu dinheiro virar moeda para troca de favores.
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No cinema, como na política e na vida, há sempre 
pessoas que, por seu pessimismo, dizem que 
“todos os bons filmes já foram feitos.” A questão 
é que cada ano desmente isto, trazendo obras 
novas, interessantes, emocionantes. E revelando 
novos talentos de cineastas e atores

MARCO ANTÔNIO CAMPOS
ADVOGADO E SÓCIO DA CAMPOS 

ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS
campos@terra.com.brOS MELHORES 

FILMES DE 2018

SÉTIMA ARTE | MARCO ANTÔNIO CAMPOS 

Trama Fantasma, de 
Paul Thomas Anderson, 
marcou a despedida de 

Daniel Day-Lewis das 
telas de cinema
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THE POST – A GUERRA SECRETA

TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME

O REI DO SHOW

PANTERA NEGRA

TRAMA FANTASMA

Direção: Steven Spielberg 
Com: Meryl Streep, Tom Hanks e Sarah Paulson

Direção: Martin McDonagh 
Com: Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell

Direção: Michael Gracey
Com: Hugh Jackman, Zac Efron e Michelle Williams

Direção: Ryan Coogler 
Com: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong’o

Direção: Paul Thomas Anderson
Com: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps e Lesley Manville

O famoso caso dos Pentagon 
Papers e a luta do Washington 
Post por manter sua liberdade 
de expressão frente às barreiras 
legais colocadas pelo governo 
americano. Uma verdadeira aula 
de liberdade e luta pelos princípios, 
na maravilhosa interpretação 
de Meryl Streep, como a CEO do 
jornal, Kay Graham. É daqueles 
filmes que fazem a gente acreditar 
nas pessoas.

O filme independente do ano. 
Uma mãe que tem sua filha 
estuprada e morta, sem que as 
autoridades tenham apontado 
qualquer culpado, compra três 
outdoors para pedir justiça. O 
fato ganha cobertura da imprensa 
e inferniza a polícia local. Os 
personagens e o trabalho de 
interpretação são incríveis. 
Frances McDormand e Sam 
Rockwell estão antológicos.

A vida do artista que criou o histórico 
Circo P.T.Barnum traz para a tela 
uma vida de superação, fantasia e 
obstinação pelo seu sonho. O mundo 
do circo – e seu universo particular 
– é suficientemente cinematográfico 
para permitir imagens visualmente 
arrebatadoras. Hugh Jackman 
eleva seu patamar para ser um dos 
grandes artistas do entretenimento, 
representando, dançando e cantando 
como um astro.

A Marvel conseguiu inovar ao fazer 
um filme sobre um super-herói 
africano que luta para manter seu 
país unido e protegido. Atingiu uma 
bilheteria mundial inacreditável 
e gerou uma nova linha para 
filmes de heróis. Uma produção 
absolutamente impecável, efeitos 
especiais inovadores e uma história 
cheia de reviravoltas levaram o filme 
a apaixonar crítica e público – algo 
cada vez mais raro nos dias atuais.

Um costureiro perfeccionista 
tem uma vida solitária e cheia 
de neuroses, até que inicia o 
envolvimento amoroso com 
uma de suas modelos. Todas 
as idiossincrasias de uma 
personalidade extremamente 
neurótica ficam ainda maiores e 
mais tormentosas durante uma 
paixão. Drama daqueles de rasgar 
os pulsos. E Daniel Day-Lewis 
segue um ator superlativo.
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HOSTIS

VINGADORES: GUERRA INFINITA

VIVA – A VIDA É UMA FESTA

NASCE UMA ESTRELA

JOGADOR Nº 1

Direção: Scott Cooper 
Com: Rosamund Pike, Christian Bale e Wes Studi

Direção: Anthony Russo & Joe Russo 
Com: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e Josh Brolin

Direção: Lee Unkrich e Adrian Molina 
Com: Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal e Benjamin Bratt

Direção: Bradley Cooper
Com: Lady Gaga e Bradley Cooper

Direção: Steven Spielberg  
Com: Tye Sheridan, Olivia Cooke e Ben Mendelsohn

O extraordinário gênero de faroeste 
volta e meia dá o ar da graça com 
grandes filmes. O deste ano foi Hostis. 
Um capitão do exército americano 
recebe a missão de escoltar um chefe 
Cheyenne até a reserva destinada a ele 
para passar os últimos dias de sua vida. 
Temas como preconceito, maturidade, 
ódio, vingança e dever são aprofundados 
de forma quase lírica nesse western 
vibrante e emocionante. A jornada 
destes dois homens e as lições de vida 
são impecavelmente captadas pela 
câmera de Cooper, que contou com 
elenco excepcional para dar vida aos 
protagonistas de sua história.  

Pode um filme cuja história 
não termina e que mata a 
maioria dos mocinhos no final 
ser um filmaço? O capítulo 
três de Vingadores quebrou 
essa barreira. A luta contra o 
supervilão Thanos é hipnótica e 
surpreendente. Além de passar 
duas horas e meia sem respirar 
no cinema, você sai louco por ver 
o desfecho da história. Mais um 
gol de placa da Marvel.

A arte de contar grandes histórias 
que agradem crianças e adultos 
em um desenho vem ganhando 
desenvolvimento. Este ano, o grande 
desenho foi Coco (aqui no Brasil com o 
título estranho de Viva – A Vida é Uma 
Festa). A Disney Pixar trouxe a história 
de um menino mexicano que sonha 
em ser músico e entra em contato 
com seus ancestrais. Lírico, poético, 
emocionante e cheio de humanismo, é 
um grande filme desenhado a mão.  

Modernização da história que já 
teve Judy Garland e Barbra Streisand 
como protagonistas. Uma cantora 
desconhecida recebe uma chance 
por um veterano músico country 
na fase decadente de sua carreira. 
Ela explode para o estrelato, e 
o romance dos dois tem muitas 
provações a enfrentar. Um filme 
excepcional, com visual lindo e trilha 
sonora nota dez, com Lady Gaga e o 
próprio Bradley Cooper.

Um caleidoscópio de memorabilia 
de cinema alimenta uma história 
futurista sobre um videogame 
que mobiliza as pessoas em um 
mundo quase destruído. Spielberg 
mostra que segue com seu talento 
e paixão pelo cinema intactos. 
Os personagens cumprem seu 
destino em meio a inúmeras 
citações mais ou menos explícitas 
sobre filmes e séries de tv. Um 
delírio para qualquer cinéfilo. 






