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A PRIMEIRA BRASILEIRA PREMIADA?

Em outubro 
ocorrerá a divulgação 
dos agraciados com 
o Prêmio Nobel, e 
então saberemos se 
a escritora brasileira 
Lygia Fagundes Telles 
vai ser contemplada 
com o Prêmio Nobel 
de Literatura. Fato 
que consumado vai 
render à escritora um 
diploma, uma medalha 
e uma bolada de US$ 
1,5 milhão. Já com 92 
anos, Lygia tem na sua 
história literária muitas 

premiações valiosas: o  
“Camões”, em 2005, e o 
“Jubuti” por três vezes: 
1966, 1974 e 2001.

Em seu arsenal 
literário as obras 
preciosas “As Meninas”, 
“Ciranda de Pedra” e 
“Antes do Baile Verde”. 
Além das fronteiras 
do Brasil, seus livros já 
chegaram a inúmeros 
países. As obras dela 
foram traduzidas para 
o alemão, espanhol, 
francês e inglês, italiano, 
polonês, sueco e tcheco.

SARTRE RECUSOU  
A PREMIAÇÃO

O filósofo francês 
Jean-Paul Sartre em 
1964 se recusou a aceitar 
o prêmio, criado em 1901 
para homenagear físicos, 
médicos, químicos, 
escritores e outros, após 
a morte do industrial 
inventor da dinamite 
e empresário Alfred 
Bernhar Nobel, ocorrida 
1896, e que no seu 
testamento pediu  
essas premiações.

Na carta em que 

escreveu, o filósofo fala 
sobre o porquê de sua 
não-aceitação:

— O escritor que aceita 
uma distinção deste 
gênero compromete, 
também, a associação ou 
instituição que a outorga: 
minhas simpatias 
pelos guerrilheiros 
venezuelanos somente 
a mim comprometem, 
mas se o Prêmio Nobel 
Jean-Paul Sartre toma 
partido pela resistência 
na Venezuela, arrasta 
consigo todo o Prêmio 

Nobel como instituição.
Ainda na mesma carta, 

ele ressalta que não 
repudia aos escritores 
premiados, inclusive 
destacando que sua 
atitude é pessoal:

— Esta atitude é 
inteiramente pessoal 
e, evidentemente, não 
representa nenhuma 
crítica contra aqueles 
que já foram premiados. 
Tenho muita estima e 
admiração por muitos 
dos laureados que 
conheci pessoalmente. 

R$ 250 MIL LEGISLATIVO

Emenda do senador Wilder 
garante caminhão-prancha para 
melhorar logística em Rialma

Lygia Fagundes Telles no páreo 
do Nobel de Literatura

‘Senado debaterá temas 
polêmicos, reforma política  
e combate ao zika’, diz Wilder
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O LIVRO É O MELHOR AMIGO  
DO HOMEM

Há livro que nos diverte. Há livro que 
nos ensina. Há livro que nos faz lembrar e 
há livro que nos faz esquecer de tudo. Há 
livro que nos tensiona, há livro que nos 
relaxa. Há livro que nos leva ao infinito, 
há livro que nos deixa de quatro no chão. 
Há livro que nos amplia e a há livro que 
nos coloca em nossa verdadeira dimen-
são. O livro acompanha você na saúde e 
na doença, na alegria e na tristeza, na fila 
do consultório e na viagem de avião, no 
tumulto da rua e no aconchego do lar, 
na fartura de amor e na indigência afeti-
va. O livro nos faz sonhar ou cair na real, 
nos instiga a imaginação sem o enqua-
dramento forçado de imagens visuais e 
se liga direto ao coração sem precisar de 
wi-fi ou bluetooth. O livro não é solução 
de todos os problemas nem a panaceia de 
todos os males. Mas não há problema que 
não amenize depois de uma boa leitura.

Por essas e outras, o livro é o melhor 
amigo do homem. Obviamente que há 
controvérsias. A sabedoria popular diz 
que é o cachorro. Para o poeta Vinicius de 
Moraes, o melhor amigo do homem é o 
uísque. Uísque, por assim dizer, seria uma 
espécie de cachorro engarrafado. Mas eu 
lhes afirmo com minha convicção: o livro é, 
sem dúvidas, o melhor amigo do homem.

Quem nunca se perguntou que livro 
levaria para uma ilha deserta, certamen-
te negligenciou um dos exercícios mais 
lúdico de seu sistema cognitivo. Porque 
teria de ser um livro que suprisse o gi-
gantesco espectro dos desejos e das 
necessidades humanas. Talvez um livro 
mágico, digno de Jorge Luis Borges. No 
entanto, apenas imaginado e nunca es-
crito, nem resenhado por ele.

Mas trazendo o assunto ao rés do 
chão, quem é que na vida não passou 
pela situação de se achar sem remédio e 
viu tudo clarear após a leitura de um livro, 
que às vezes nem botava muita fé? Tem 
aquele livro que você ganhou há 20 anos 
e nunca leu. Por alguma razão que a pró-
pria razão não explica, você finalmente 
leu na semana passada e, se for pessimis-
ta, ficou com a sensação de ter perdido 20 
anos na vida. Se for otimista, ficou com o 
sentimento de que você andou em busca 
do tempo perdido. E achou.

Tem aquele livro que você começa a 
ler enquanto espera o elevador e chega 
em casa e não solta mais. Atravessa a 
noite numa leitura ferrada, numa obses-
são medonha. Na manhã seguinte, ainda 
aceso feito uma chama de maçarico, mal 
tem tempo de ligar para o trabalho e co-
municar a ausência, para novamente re-
tornar ao livro, para ler até o fim, mas de-
sejando que o livro não termine nunca. 
Tem aquele livro que você toma empres-
tado e se apega tanto a ele que depois de 
lido não tem coragem de devolver. Ain-
da que esta atitude seja completamente 
contrária a seus princípios.

Tem aquele que você começa e acha 
maçante e idiota e joga pra lá, no fundo da 
estante. Passa anos sem pegar novamen-
te. Mas um dia você, por acaso pega o livro 
e começa de novo e acha genial. E desco-
bre com tristeza (ou alegria) que maçante e 
idiota não era outro senão você.

Tem aquele livro que você gosta tanto, 
mas tanto, que compra toda vez que sai 
uma edição ou uma tradução nova e cada 
vez que lê parece que ele está ainda me-
lhor. Aliás, toda vez compra dois: um para 
riscar enquanto lê e outro para guardar 

intacto feito um manancial fechado. Tem 
o livro que alguém lhe tomou empresta-
do, não devolveu e você não lembra quem 
foi. Isso lhe traz angústia durante o dia e 
pesadelo durante a noite. O pior de tudo é 
que o livro está fora de catálogo e o sebo 
de sua confiança ainda não deu conta de 
lhe arranjar um exemplar.

O livro nos traz experiências que numa 
vida só não seria possível experimentar. 
Nos traz os conhecimentos acumulados 
pela humanidade. Sem eles cada geração 
teria que reinventar a roda ou reescrever a 
tabela periódica. Quem lê com regularida-
de enxerga mais distante 
e mais profundo 
e tem a chance 
de encontrar 
as melho-
res soluções 
para os pro-
blemas que 
a vida nos 
apresenta. 
Quem não 
aprendeu a 
gostar de li-
vros e de lei-
tura desco-
nhece uma 
das dimen-
sões mais 
exuberantes 
da vida. Pode 
até dizer que 
não sente falta 
alguma da leitura. 
Porque ninguém 
sente falta daqui-
lo que não conhece. 
Mas é como ter os 
pulmões meio lacrados 
por um mal congênito e 
desconhecer o que é res-
pirar a plenos pulmões. E 
assim parece que tudo está 
normal, mesmo respirando 
pela metade.

Quem gosta de livro, sabe 
que conteúdo e forma são tudo 
de bom. Mas aprecia até coisas 
que não estão no conteúdo nem 
na estética literária. O formato, a 
textura e a cor do papel, o cheiro, 
o som da página virando, a fonte 
das letras, a mancha da página, 
o tipo de capitulação e tudo o 
mais. E quando a leitura é feita 
em livro eletrônico, muitas des-
sas sensações são imaginadas, 
emuladas pelos sentidos, como 
a textura, a viração da página e o 
cheiro do papel.

Finalmente, quem gosta de li-
vro sabe que a leitura o torna uma 
pessoa mais bem posicionada, 
especial, diferente, com requin-
tes intelectuais que de outro 
modo jamais poderia alcançar. 
Adquire diversos pontos de 
vista consistentes sobre di-
versas coisas importantes 
no mundo. Quaisquer que 
sejam as suas atividades. A 
leitura como prática de vida 
torna a pessoa tão sábia e 
especial que ela aprende 
até se fazer passar por 
uma pessoa comum, 
modesta e semelhante a 
qualquer outra.
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Novela da Globo mordeu a língua?
Entre as dez classes 

gramaticais de palavras da língua 
portuguesa, está a interjeição. 
Ela tem a função de exprimir 
emoções, estados de espírito, 
sensações. Quando há apenas 
uma palavra com essa função, 
diz-se “INTERJEIÇÃO”, mais de 
uma, LOCUÇÃO INTERJETIVA.

Interjeição
UAU! Que belos olhos ela 

tem!
CARAMBA! Tudo por aqui 

mudou.

Locução interjetiva
MEU DEUS! que gente 

insana!
PUXA VIDA! Que viagem 

longa!
 
Aproveitando o assunto 

“interjeição”, vamos falar 
de uma que dá nome a uma 
novela da Rede Globo: “Êta 
mundo bom!”.

Esse acento em “êta” nos 
leva a uma locução interjetiva 
“meu Deus”. Por que “meus 
Deus”? Simplesmente pelo 

acento na palavra, que 
gramaticalmente não se 
justifica dentro das regras de 
acentuação.

Ao se acentuar essa 
interjeição, deveria 
também se fazer o mesmo 
(impropriamente) com as 
interjeições “epa, opa, oba”, 
os substantivos que têm nas 
sílabas finais a respectiva 
interjeição: malaguETA, 
lambrETA, borbolETA, 
obsolETA, mutrETA e  
outros tantos.

Palavra
CERTA
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Senado está de volta com temas polêmicos, 
reforma política e combate ao zika

Tema discutido 
por Wilder terá 
emenda logo 
após o Carnaval

WELLITON CARLOS

O senador Wilder Morais afir-
ma que o retorno dos trabalhos 
do Senado Federal tem como 
missão julgar com urgência os te-
mas relacionados à epidemia de 
dengue e zika, independência do 
Banco Central, Pré-sal, pacto fe-
derativo e aprovação de projetos 
como o apresentado por ele em 
referência ao uso de Veículo Aéreo 
Não Tripulado (Vants ou drones).

“O ano legislativo que se ini-
cia é de crucial importância para 
a aprovação de medidas que pos-
sibilitem o Brasil retomar o cresci-
mento”, diz o parlamentar goiano, 
que é presidente regional do PP.

Wilder afirma que um dos te-
mas a serem abordados pelo Se-
nado deve tratar da independên-
cia formal do Banco Central. “O 
presidente da casa já antecipou 
que este será um dos principais 
assuntos da casa. De fato, há tem-
pos se discute um aprimoramen-
to do Banco Central. Está na hora 
do Senado debater em que medi-
da podemos fortalecer a institui-
ção, tornando-a mais sustentável 
e protegida de ações meramente 
políticas”, diz Wilder.

O senador lembra que um 
dos assuntos de destaque será 
exatamente a estabilidade para 
presidente do BC. No passado, 
antes da ditadura militar, o pre-
sidente tinha um mandato que 
impedia a demissão do agente 
antes do término do prazo para 
que foi eleito. A extinção da es-
tabilidade foi um ato natural do 
regime ditatorial e permanece 
até hoje como característica da 
gestão do Banco Central.

Wilder acredita que o re-
torno dos trabalhos legislati-
vos tende a acelerar também o 
debate em torno do zika vírus. 
“Tem ocorrido uma queda dos 
recursos para combate ao mos-
quito Aedes aegypti justamente 
quando mais precisamos de in-
vestimentos”, disse o senador.

Em 2013, o país gastou R$ 8 
milhões no combate ao mos-
quito. Três anos depois o orça-
mento caiu para menos da me-
tade.  Wilder afirma que a reação 
do governo precisa ser outra. 
“E caberá ao Senado e Câmara 
dos Deputados mostrar a real 
dimensão dessa epidemia, que 
talvez o governo não tenha per-
cebido”, diz o senador.  

Wilder afirma que outro tema 
de destaque diz respeito a pro-
posta para facultar a Petrobrás 
participar ou não com 30% do 
custeio da exploração de todos 
os poços do pré-sal. “É um tema 
polêmico e que pega de surpresa 
a situação nacional e internacio-
nal da Petrobras. A proposta é do 
senador José Serra (PSDB-SP) e 
teremos oportunidade de discu-
tir o assunto com profundidade. 
Com certeza o assunto vai pautar 

a mídia e a sociedade civil”.
Outro assunto proposto espe-

cificamente pelo senador Wilder 
para o ano será discutido no Se-
nado. Trata-se de um novo pacto 
federativo, que visa  repartir me-
lhor o bolo tributário entre os en-
tes federados. “Todos concordam 
que este modelo federativo está 
falido. Já venho falando há tem-
pos que precisamos concentrar 
recursos nos Estados e municí-
pios.  Agora chegou a hora. Não 

dá mais: nossos municípios estão 
se empobrecendo”, diz Wilder.

Ele afirma que sem uma pac-
tuação mais adequada à realidade 
dos municípios o Brasil vai em-
perrar todos os problemas sociais 
nas cidades. “As prefeituras não 
conseguem mais gerir problemas 
ambientais, realizar investimen-
tos nem aprimorar seus serviços 
públicos. A situação é gravíssima. 
E está passando da hora da União 
desconfiar disso”.

A reforma política abor-
dada por Wilder Morais e o 
advogado Leonardo Batis-
ta terá um dos tópicos re-
gulamentados por emenda 
constitucional. Autores do 
livro Manual das Eleições 
2016, Wilder e Leonardo 
tratam  da “janela” aberta 
para a mudança de partidos 
políticos permitida pela re-
cente modificação eleitoral.

Desta forma, logo depois 
do Carnaval será promulga-
da a emenda constitucional 
que assegura, por prazo cer-
to, a janela de migração para 
os políticos que queiram 
mudar de partido.  “Essa 
mudança será possível já 
para as próximas eleições 
municipais”, alerta Wilder, 
que lançou o livro na sema-
na passada, em Goiânia.

Outro tema que Wilder 
pretende ver colocado em 
discussão com mais força é 
o debate sobre os drones. O 
senador aposta no uso des-
sa tecnologia em diversas 
áreas, principalmente na 
agricultura.

“Nossos projetos são 
pioneiros no Congresso Na-
cional. E o uso já tem sido 
implementado por produ-
tores goianos, com esse 
fim, na região de Rio Verde. 
Ou seja, estamos atentos. 
Agora é preciso que o país, 
os demais congressistas, 
discutam isso. O Brasil tem 
que sair na frente no uso e 
na produção dessa tecnolo-
gia”, diz Wilder.

Ele entende que a pressão 
pelo uso das tecnologias obri-
gatoriamente fará o Senado se 
posicionar com mais rapidez. 
“Já estudamos a matéria, re-
alizamos nossas proposições 
e agora precisamos deliberar.    
O que não pode é um tema 
desta estatura ficar parado no 
país por falta de legislação ou 
regulamentação”, afirma.
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Senador Wilder: “Está na hora do Senado debater em que medida podemos fortalecer o Banco 
Central, tornando-a mais sustentável e protegido de ações meramente políticas”
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Atual vice-prefeita de Bela 
Vista, a advogada Nárcia Kelly, 
29 anos, visitou o escritório do 
senador Wilder Morais para 
buscar um exemplar do livro 
“Manual das Eleições 2016”, de 
autoria do senador em parceria 
com o advogado Leonardo Ba-
tista. O livro é para presentear 
um amigo, pois Nárcia partici-
pou do lançamento do Manual 
no Shopping Bougainville, na 
última sexta-feira, e levou para 
casa o seu exemplar autografa-
do pelo senador Wilder.

Nárcia, que é pré-candidata 
a prefeita de Bela Vista, disse 
que “é importante estar aten-
to às mudanças na Legislação 
Eleitoral e evitar problemas. 
Sem contar que temos instru-
ções novas sobre gastos, mu-
dança de partido, propaganda 
eleitoral e outros itens igual-
mente importantes a serem 
observados, antes e durante a 

campanha eleitoral”.
Nárcia tem feito pesquisas 

sobre empresas que fazem 
campanhas publicitárias sus-
tentáveis e promete inovar na 
campanha eleitoral, deixando 
de lado práticas antigas, que 
embora sejam permitidas pela 
Legislação Eleitoral, não são 
aprovadas pela maioria da 
população. “Defendo uma nova 
forma de fazer política. Além de 
falar, quero provar através de 
atitudes inovadoras e audacio-
sas”, garante a pré-candidata.

Nárcia diz que não vai usar 
em sua campanha foguetes, 
carros de som, carreatas e comí-
cios. “A prática comprovou que 
o incômodo provocado pelo ba-
rulho intenso causado por tais 
medidas não será tolerado pelos 
eleitores, que estão cansados 
de politicagem. O pessoal da 
terceira idade e as crianças são 
vítimas frequentes.  As escolas e 

os hospitais, o sono dos bebês”.
Ela lembra que em várias 

cidades brasileiras o uso de 
foguetes está proibido tam-
bém, por causa dos sofrimen-
tos que causam aos animais 
de estimação.

Em vez de carreatas que 
“atrapalham a todos e custam 
caro”, Nárcia afirma que vai  
continuar trocando ideia com os 
eleitores pelas mídias sociais. “E, 
claro, com os melhores aplicati-
vos já inventados no mundo: a 
voz, o abraço, o olhar e a infalí-
vel sola de sapato”.

Outra medida inovadora e 
em sintonia com a sustentabi-
lidade: Nárcia vai imprimir todo 
o material de campanha em 
papel reciclado.

“São novas formas de fazer 
campanha que vão refletir no 
futuro numa nova política que, 
em vez do repúdio, vai gerar 
admiração”, finaliza.

UMA NOVA FORMA DE FAZER POLÍTICA

MAIS INVESTIMENTOS PARA GOIÁS

SENADOR WILDER ENVIA CAMINHÃO-PRANCHA PARA RIALMA

O governador Marco-
ni Perillo visitou ontem a 
indústria de móveis Sierra, 
instalada em Gramado (RS). 
A empresa quer instalar 
uma fábrica de portas e 
janelas em Itumbiara. 

A empresa deseja uti-
lizar na nova unidade em 
Goiás uma tecnologia ale-
mã que permite vedação 
total de som e economia 
do ar condicionado em até 
50%. A Sierra possui hoje 
84 lojas no Brasil, duas 
em Miami (EUA) e uma no 
Peru. Marconi foi recebi-
do pelo presidente Luiz 
André Tissot. 

“Sabemos da importan-
te política de incentivos 
fiscais que Goiás oferece, 
e do desenvolvimento 
econômico do Estado nos 
últimos anos. Portanto, 
vislumbramos em Goiás 

um solo fértil para o cres-
cimento da nossa indús-
tria”, disse Tissot.

O governador visitou as 
instalações da Sierra Móveis, 
que tem mais de cinco mil 
peças de mobiliário e deco-
ração, e reiterou ao presi-
dente que, mesmo em meio 
à crise econômica, o Goiás 
continua a atrair grandes 
empresas, que já começam 
a se consolidar e a impulsio-
nar o setor econômico. “Com 
certeza a Sierra Móveis terá 
papel muito importante 
neste momento, em que 
trabalhamos para saiamos 
logo e muito mais fortes da 
crise que se instalou no país. 
Goiás continua a cumprir 
o seu papel de atrair in-
dústrias, com uma política 
diferenciada de subsídios. 
Será uma honra recebê-los”, 
afirmou Marconi.

Emenda do senador Wilder, 
no valor de R$ 250 mil, asse-
gurou um caminhão-prancha 
para a Prefeitura de Rialma, 
cidade localizada no Vale do 
São Patrício. A entrega foi feita 
nesta quinta-feira, 4, com a 
presença do prefeito  Janduhy 
Diniz, que falou da importância 
do equipamento para a cidade 
e do compromisso do senador 
com os municípios goianos.

Segundo Janduhy, que 
estava acompanhado da sua 
esposa e primeira-dama, 
Celena Vieira, numa época de 
crise econômica no País, nada 
melhor do que fazer parcerias 

e ser atendido com um be-
nefício com tamanha impor-
tância. O caminhão-prancha 
serve para transporte de 
maquinário pesado dentro do 
município para atendimento 
em obras de infraestrutura. 
As máquinas não podem tra-
fegar em rodovias.

Na entrega do caminhão, 
várias autoridades prestigia-
ram o ato. O ex-prefeito de 
Rialma Paulo Carneiro repre-
sentou o senador Wilder, que 
mandou o seu recado rea-
firmando compromisso com 
Rialma, para ele, uma das mais 
importantes do Vale do São 

Patrício e que merece toda 
atenção. Julinho representou 
o deputado e presidente da 
Assembleia Legislativa, He-
lio de Sousa. Os vereadores 
Ismaelinho (presidente da 
Câmara Municipal), Meire Ma-
tias, Jusleide e Barba também 
prestigiaram o ato. Vilmar José 
Santos, Ednar José da Silva e 
João Batista, das executivas 
do PP de Itapaci, Rubiataba e 
Rialma, respectivamente, par-
ticiparam do evento, além do 
vereador Moacir (PP de Santa 
Isabel), das vereadoras Lucely 
Gomides e Rosa Maria, ambas 
do PP de Rianápolis.  

Paulo Carneiro, representando o senador Wilder, e Julinho, Helio de 
Sousa, entregam chave do caminhão ao prefeito Janduhy, observado 
pela primeira-dama, Celena Vieira, e outras autoridades presentes
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