
Objetivo de muitos artistas,
atletas e empresários, a fama
já é algo almejado há muitos

anos e obteve seus primeiros registros no
final do Século XIX. Se nos dias atuais
alguém é reconhecido por estar em
destaque no Google, em revistas, jornais
ou na TV, naquela época grandes
personagens de nossa história buscavam
fazer parte do Who’s Who (Quem é
Quem, em português), um livro
distribuído na Inglaterra e responsável
por atribuir ainda mais prestígio a
figuras como Sigmund Freud, Frank
Sinatra, Charles Chaplin, Ernest
Hemingway, Arthur Conan Doyle e
Winston Churchill. 

Embora muitos não saibam, essa
busca por reconhecimento também é
algo extremamente presente no mundo
dos negócios. Praticamente, todo
empresário inicia um projeto ou
ingressa em uma companhia em busca
de um destaque profissional e pessoal, o
que faz com que precise ser
compreendido como alguém especial.
Aplicando esta situação à Psicanálise,
chegamos a um termo muito conhecido
de todos: o narcisismo. Aqui, entretanto,
ser narcisista não representa a
necessidade de ser ou se sentir bonito,
mas, sim, um traço de personalidade

construído na infância e, mais tarde,
utilizado para se defender de situações
cotidianas, como, por exemplo, a
pressão por trabalhar mais (vinda da
empresa) ou por trabalhar menos (vinda
da família).

Em mais de 20 anos de convivência
com esses homens e mulheres, tenho
percebido que grande parte deles
apresenta as mesmas características -
mais ou menos desenvolvidas, porém
quase sempre presentes. E o narcisismo,
sem dúvida, é uma das mais comuns! O
comportamento narcísico em adultos é
provocado muitas vezes pela
dificuldade que tiveram, quando
crianças, para se desvincular da mãe,
figura que os “paparicava”
demasiadamente e, por conta disso,
colaborou para a formação de um
profissional egocêntrico e incapaz de ser
contrariado quando está presente na
medida certa, entretanto, o narcisismo
ajuda a lidar com um feedback negativo,
por exemplo, e contribui para a
recuperação da confiança.

É fundamental que o
comportamento narcísico seja
controlado. Apenas desta forma, o
empresário terá condições de perceber
que o desempenho da empresa é mais
importante que seu reconhecimento
próprio. 
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Após anos e anos de espera a população de
Várzea Grande começa a ver virar realidade um
grande empreendimento que pode dar um “up”

na rotina da cidade irmã da Capital de Mato Grosso. Até
uma campanha publicitária na televisão já começou a ser
divulgada. É o Várzea Grande Shopping, ou complexo
multiuso, como está sendo chamado. Até porque o projeto
inclui não só o shopping, mas também um hotel e um centro
de convenções.

Carente de tudo, Várzea Grande pode, a partir da
concretização desse projeto, passar a desfrutar de um
pouco mais de “independência”, pelo menos no que diz
respeito ao comércio. A eterna “dependência” de Cuiabá
impõe dificuldades ao comércio local, uma vez que boa
parte da população local simplesmente sai de lá para ir até
Cuiabá, praticamente ignorando os locais de compra

daquela cidade. 
Aliás, a vida da população de

VG, que já não era fácil por conta
dos diversos problemas enfrentados
há anos, principalmente resultado
de administrações públicas
desastrosas, parece ficar ainda pior
com as interdições das obras da
Copa do Mundo 2014. 

Todo mundo sabe, pelo menos
todo mundo espera ardorosamente,

que após concluídas, essas obras possam dar um impulso
de progresso a Cuiabá e Várzea Grande, que em termos de
mobilidade urbana estavam paradas no tempo. Mas não há
como negar que transitar pelas duas cidades ficou
extremamente difícil. Exige uma dose gigante de paciência

e atenção redobrada, porque o número de acidentes é
crescente, também por conta da concentração do fluxo nos
poucos desvios disponíveis. 

Quem precisa ir a Várzea Grande sabe exatamente o
que isso significa. E quem precisa sair de lá também. Claro
que não se trata de querer isolar os habitantes de Várzea
Grande na cidade, sem que saiam para qualquer lugar.
Mas o segundo maior município do Estado merece ser bem
estruturado.

Com mais de 200 mil habitantes, Várzea Grande não
tem shopping (ainda), não tem cinema e não tem uma
prestação de serviços que satisfaça totalmente as
necessidades da população. Isso sem falar em governo. Até
o ano passado podia-se dizer que ele inexistia. Agora, com
uma nova gestão no início, ainda não dá para avaliar se já
houve mudanças de fato.

Já passou da hora de Várzea Grande deixar de ser
cidade dormitório. Para quem conhece a história de Mato
Grosso, sabe que era isso que acontecia antigamente. As
pessoas trabalhavam em Cuiabá e praticamente só iam a
Várzea Grande para dormir, daí a pecha de “cidade
dormitório”. Muitos podem dizer que isso é coisa do
passado. Mas, aquela que também já foi conhecida como
“cidade industrial” tem problemas estruturais e carências
de serviços sim, sejam públicos ou privados, o que leva os
várzea-grandenses ainda a estarem muito ligados a
Cuiabá. 

O consolo é que, pelo menos no tocante à iniciativa
privada, o cenário parece estar mudando em Várzea
Grande. Isso fica claro diante dos grandes investimentos
feitos recentemente na cidade. Agora, falta o poder público
reagir e mostrar a que veio.

Uma oportunidade para Várzea Grande
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Entre 2011 e 2010, o preço médio do livro no Brasil
recuou 6,11% nas vendas das editoras ao mercado. No
acumulado entre 2004, quando as editoras tiveram

isenção do PIS/Cofins, e 2011, a queda foi de 21,8%. Descontada a
inflação, significa decréscimo real de 44,9%. Os
números constam da pesquisa anual “Produção e Vendas
do Mercado Editorial Brasileiro”, realizada pela
conceituada Fundação Instituto de Pesquisas

Econômicas (FIPE).
Os números mostram que o mercado editorial, por meio da

redução dos preços, dentre outras numerosas ações que vêm sendo
empreendidas, está avançando na meta prioritária de ampliar o
hábito de leitura. Pesquisa DataFolha, realizada na Bienal
Internacional do Livro de São Paulo, em agosto de 2012, corrobora
a tendência de que cresce a procura por livros, inclusive por
consumidores de classes de renda menor: aumentou o número de

indivíduos adultos (43% em 2012, contra 38%
em 2010) que visitaram a Bienal do Livro pela
primeira vez. Cresceu, ainda, a proporção dos
frequentadores da Classe C, de 14% para 19%.

Ainda segundo o DataFolha, os visitantes,
que foram 750 mil na Bienal Internacional do
Livro de São Paulo em 2012, compraram mais:
82% dos frequentadores, ante 80% em 2010,
adquiriram livros no evento. A média cresceu
de cinco títulos, em 2010, para seis por pessoa. 

O efeito do menor preço e de ações de
estímulo à leitura, como a própria Bienal de São Paulo, a
realização de feiras de livros em todo o País e a compra e
distribuição de obras didáticas, paradidáticas e literárias a
alunos das redes públicas, também se evidencia nos números do

mercado. A última edição da pesquisa FIPE mostra que as
editoras brasileiras comercializaram aproximadamente 469,5
milhões de livros em 2011, estabelecendo um novo recorde de
vendas para o setor. 

O número é 7,2% superior ao registrado em 2010, quando
cerca de 438 milhões de exemplares foram comercializados. Do
ponto de vista do faturamento, o resultado também foi positivo,
e atingiu a casa dos R$ 4,837 bilhões um crescimento de 7,36%
sobre o ano anterior, o que, se descontada a inflação de 6,5%
pelo IPCA do período, corresponde a um aumento real de
0,81%.

Esse baixo aumento real do faturamento mostra que as
editoras estão trabalhando com pequenas margens, visando
prioritariamente manter os preços cada vez mais acessíveis para
os brasileiros. Não se pode esquecer, ainda, que seus custos,
muito além do PIS/Cofins e da isenção tributária dos livros,
também sofrem os efeitos de todos os demais ônus que recaem
sobre a produção no Brasil: os encargos sociais/trabalhistas, os
juros para investimentos, o preço alto da distribuição num país
de imenso território com infraestrutura de transportes e logística
deficientes e outras despesas ao longo da cadeia produtiva.

São visíveis os avanços no sentido de reduzir o preço do livro
e promover a sua democratização. Há, porém, muito o que se fazer
em várias frentes, incluindo o sistema de ensino, as famílias, as
entidades de classe do setor editorial e o poder público, em especial
por meio de uma efetiva reforma tributária, e de medidas positivas
como o Vale-Cultura. Se todos fizerem sua parte, o livro passará a
ser um direito inerente à cidadania brasileira.
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São visíveis os
avanços no sentido
de reduzir o preço do
livro e promover a
sua democratização

“
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Na quarta-feira (08/05), participaremos de uma grande
mobilização para participar de audiência pública na
Câmara dos Deputados, em Brasília. O assunto não é

novo, mas parece que finalmente vamos abordá-lo de forma séria
no Congresso Nacional. Os deputados da Comissão da
Agricultura convocaram a ministra-chefe da Casa Civil,
Gleisi Hoffmann, a prestar esclarecimentos da forma
desenfreada que tem sido feita a identificação e

delimitação das terras indígenas em todo Brasil. E finalmente, a
discussão do tema não é mais uma preocupação exclusiva de
produtores rurais, mas de toda a sociedade brasileira que começa a
perceber o tamanho do problema gerado pela Funai. 

Já relatamos em vários artigos que o Brasil já demarcou e
homologou 13% do seu território para os índios e que a meta da
Funai é demarcar mais 12%.Mas os índios não representam 0,5%
da população brasileira. Entretanto, parece-nos que seus direitos
não têm limite. Vejam, foi criado um grande esquema em que

antropólogos ganham dinheiro e reputação, a
Funai mostra serviço e justificam seu orçamento,
enquanto cidadãos de bem que receberam e
ocuparam suas terras de boa fé são lesados de
seus direitos e pasmem, em nome da lei. Não
precisa fazer muita conta nem esforço mental
para perceber que se trata da ‘Lei da Injustiça‘.

Agora vamos estudar os nossos índios.
Todos eles têm direitos, não negamos nada

disso! Direito à educação, saúde, moradia. Nem sua dignidade, nem
suas crenças, tradições, nada disso! Mas é preciso ser coerente e
durante o Projeto Soja Brasil tivemos a oportunidade de conversar
com índios de reservas criadas em estado de extrema pobreza e
digo mais, revoltados com a Funai. Esses índios queriam remédio,
queriam escolas, moradia digna, pois viviam em barracos com
filhos doentes e sem remédio. Qual a diferença deles para um
cidadão brasileiro? Nenhuma. Alguns nos disseram que foram
embora da reserva para cidade porque queriam que os filhos
estudassem.

Mas por que, em nome de Deus e da República do Brasil, são
negados esses direitos aos índios em troca de largas extensões de
terras? Por que eles são tratados como estrangeiros, se eles comem
as mesmas coisas que comemos, usam as mesmas roupas, gostam
de dinheiro brasileiro, celulares, caminhonetes, televisão? Parece
que existem outros interesses que não dos índios nem do povo
brasileiro e isso precisa acabar. Em outro extremo, vimos várias
denúncias de um esquema com o mesmo modus operandi do MST e
Vila Campesina onde caciques e outros agentes costumazes não
índios invadem terras de pequenos produtores rurais no sul do

Brasil, a FUNAI demarca e os índios arrendam essas terras para os
mesmos produtores, um absurdo!

Precisamos de uma atitude ordeira. Essa demarcação de terras
indígenas desenfreadas tem que acabar. Ou vamos continuar
repetindo a vergonha nacional da Raposa Serra do Sol?
Infelizmente, hoje existem vários projetos que replicam a mesma
idiotice feita lá. E isso aconteceu, aPortaria 303/2012 editada pela
AGU havia colocado o freio de amarração necessário, nela foram
incorporadas as condicionantes do STF para a reserva da criada na
Raposa Serra do Sol, dizendo que não seria mais permitido ampliar
a reserva criada, que os entes federativos devem participar do
processo administrativo de demarcação, veda a cobrança de
pedágio, autoriza quando de interesse da União à realização de
obras de infraestrutura na reserva. Mas infelizmente, após pressões
de ONGs foi suspensa.

A PEC 215/2000 que dá ao congresso a última palavra na
demarcação de terras indígenas e uma CPI da Funai também são
essenciais para isso, mas após o processo democrático que resultou
na sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e em vias
de instalar a Comissão Especial, assim como foi no caso do Código
Florestal, os índios, liderados pelas ONGs, e outros não índios
fantasiados de Índios entraram a força no Plenário da Câmara dos
Deputados, afrontaram a democracia e o que foi mais triste fizeram
o presidente da Câmara cancelar a instalação da Comissão Especial
e afugentaram os deputados que assinaram pela criação da CPI. Ou
seja, não querem democracia, não querem ouvir o povo brasileiro,
não querem que seja dito a verdade!

Mas, como um alento em meio a toda essa afronta aos dizeres
da nossa bandeira, os deputados da Frente Parlamentar da
Agropecuária que defendem os cidadãos brasileiros, milhares de
agricultores de todos os portes, que põe comida na mesa e pagam as
contas do país, se insurgiram contra o Planalto e convocaram a
ministra Chefe da Casa Civil, para que preste esclarecimento do
porque o Governo assiste tudo isso e não faz nada.Era o que
queríamos e agora iremos até lá e juntos dos nossos deputados
vamos pedir um basta. Já não se trata mais de uma questão isolada,
mas de soberania de democracia e de cidadania. 

Os produtores estão mobilizados, as federações enviarão
ônibus, vamos encher de forma ordeira e democrática o Congresso
e cobrar do governo já está em campanha para reeleição que
cumpra a Constituição, que garanta o processo democrático, que
não ceda ao interesse da minoria, mas que escute seu eleitorado,
que escute os cidadãos brasileiros. Chega de injustiça, chega de
pisar nossa bandeira.
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Porque o Governo e
Congresso se dobram 
à vontade da Funai 
e das ONGs
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O preço do livro

Demarcação indígena no Brasil

Várzea Grande
Shopping é um 
projeto que inclui 
um hotel e um 
centro de convenções

CUIABÁ, TERÇA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2013

Governo brasileiro vai importar 6
mil médicos cubanos para

trabalhar no interior do Brasil onde os
médicos brasileiros não querem trabalhar.

Setor de telefonia aparece no
topo da lista de tentativas de

fraude contra o consumidor realizadas
no primeiro trimestre deste ano.

Ponto Contraponto

Dejamil 

O empresário e 
a necessidade de
ser reconhecido
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Não. todas as
propagandas
são tendencio-
sas e querem
manipular as

pessoas em geral e não só as
crianças. Na minha opinião os
pais que devem conscientizar
os seus filhos e mostrar o que
é necessário e o que não é.

JOCIMEIRE PACHECO, 49 ANOS, 
DO LAR, MORADOR DO CPA 4

Sim. Eu já pre-
senciei crianças
rolando no chão
por causa de
um brinquedo

que viram na televisão e os
pais acabam cedendo e com-
prando. Acho que devem proi-
bir mesmo, evita muita dor de
cabeça para os pais.

MARIA PACHECO, 71 ANOS, 
APOSENTADA, MORADORA DO CPA 2

Depende. Eu
acho que deve-
ria haver um
meio termo, pois
há propagandas

que são apenas para apresen-
tar o produto à sociedade e ou-
tras que são apelativas. O me-
lhor seria ter uma forma de
controlar essas propagandas.

MARIA GRANJEIRO, 57 ANOS, 
APOSENTADA, MORADORA DE GOIÂNIA

Você concorda com a proibição total de propagandas de
produtos e serviços dirigidas aos menores de 12 anos?
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