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DESDE MAIO DE 1995

Em gestão, muitos mitos vão se criando impune ou - às vezes - 
inocentemente. Há os que acreditam de verdade que a propagan-
da é a alma do negócio. Os que chegam a jurar que o cliente tem 
sempre razão. Além dos que defendem, com unhas e dentes, que é 
melhor vender alguma coisa que o cliente não quer ou não precisa 
comprar do que sair da entrevista sem um “pedidinho”. E por aí 
vai. Nos seminários e palestras que faço, sempre procuro discutir 
os deletérios efeitos que a crença em alguns desses mitos acabam 
por produzir nas organizações. Hoje quero conversar com você 
sobre um dos mais freqüentes mitos da negociação: o do método 
ganha-ganha.

 Se formos a qualquer dicionário, verifi caremos que a palavra 
método pode ser traduzida como forma ou processo de se fazer 
alguma coisa. Inspirados pelo mito, alguns negociadores che-
gam à conclusão que é possível percorrer cada passo do processo 
de negociação “ganhando” alguma coisa. Vejamos se essa idéia 
faz sentido. Se toda a negociação tem origem numa divergência 
quanto aos meios e numa convergência quanto aos fi ns, o único 
método possível para chegar a um acordo favorável para ambas as 
partes é o cede-cede. Tomemos por base uma negociação comer-
cial. O lado “a” quer vender um produto, mas só pode entrega-lo 
em 90 dias. O lado “b” quer comprar o produto – eis aí a tal con-
vergência quanto os fi ns – mas tem que recebê-lo em, no máximo, 
45 dias – logo, há aqui uma divergência quanto aos meios. Supon-
do que os prazos reivindicados pelas partes sejam verdadeiros, a 
única forma de estabelecer o acordo é obtendo de cada lado uma 
concessão e, por exemplo, fechando o negócio para entrega daqui 
a 70 dias (ambos tiveram que ceder, não é verdade?).

 Não quero aqui negar que muitas vezes as partes pedem mui-
to mais do que consideram o mínimo aceitável. Aqui a tática é 
fi ngir que se está fazendo concessões para obter contrapartidas 
do outro. Algumas vezes, batemos pé em uma determinada soli-
citação quando o que verdadeiramente queremos é algo bastante 
diferente. Nesse caso, a estratégia é levar a outra parte a conceder 
coisas que ela imagina não ser o nosso principal objetivo. Mas 
isso é praticar o ganha-perde, não é verdade? Existem inúmeras 
táticas que, embora levem ao ganha-perde, são amplamente utili-
zadas visando forçar o outro lado a fazer concessões acima do que 
seria possível considerar razoável. 

 São elas: Cobertor - consiste em revelar tudo aquilo que que-
remos para depois verifi car do que abriremos mão (a analogia é: 
vamos deixar os pés ou a cabeça descoberta?); Colchete - isolar 
aquilo que a outra parte mais deseja visando colocá-la na defensi-
va; Surpresa - súbita mudança do objeto da negociação, deixando 
a outra parte desconcertada e despreparada para negociar; Inti-
midação - ameaçar a outra parte – sugerindo encerrar a nego-
ciação imediatamente; Silêncio - não emitir qualquer opinião ou 
crítica quanto ao que está sendo proposto, visando desorientar 
a outra parte; Drible - insistir que queremos uma determinada 
coisa quando o que nos interessa é outra; Autoridade limitada 
- criar uma instância superior que precisa ser consultada antes 
de darmos uma resposta fi nal sobre uma proposta; e Mocinho/
bandido - negociadores que trabalham em dupla. Um faz o papel 
do bonzinho e o outro é o mal

 Poderíamos aqui mencionar uma lista muito mais ampla, que 
envolveria truques, artimanhas e falcatruas. Ao conversarmos 
sobre isso com os participantes dos nossos eventos, um núme-
ro muito grande afi rma utilizar-se desses recursos para obter o 
acordo. Sua opinião é que estão agindo da forma que propõem 
os livros e manuais e, consequentemente, não se percebem in-
fringindo qualquer limite ético ou moral. Sinceramente, eu não 
penso assim. É por isso que sempre enfatizo que “é melhor perder 
um bom negócio do que fazer um mal negócio”. Acredito sincera-
mente que o principal elemento da negociação é o comportamen-
tal. Por isso valorizo tanto o autoconhecimento. Mas há coisas 
que você, como gestor, pode incentivar a equipe a fazer para vi-
sando a melhora da performance de negociador como incentivar 
as pessoas a se debruçar sobre o processo para identifi car pontos 
fortes da sua oferta e pontos fortes da oferta da outra parte, para 
que as obrigatórias concessões que farão possam ser recompensa-
das com vantagens – fi nanceiras, emocionais, estratégicas – ofe-
recidas pelo outro lado. 

 Também é necessário defi nir empatia como uma das melho-
res estratégias para conseguir “pensar como o outro pensa” e es-
clarecer que a ideia de ganhar em uma negociação não implica 
que a outra parte tenha que perder. Estabelecer limites de auto-
ridade para os negociadores, permitindo que eles exercitem sua 
capacidade de convencimento e troca é um próximo passo, bem 
como reforçar comportamentos que levam a construção de con-
fi ança entre as partes e desestimule aqueles que levam os outros 
a desconfi ar de nós. Para completar, vale a pena dizer que minha 
crença é que o ganha-ganha existe sim, mas não no processo. Ele 
é atingido quando ao fi nal da negociação cada parte avalia as con-
cessões que fez e as compara com os 
resultados que obteve e chega a con-
clusão que, realmente, valeu a pena 
todo o esforço.

O mito do ganha-ganha

“O homem louco se lançou para o meio deles e trespas-
sou-os com seu olhar. ‘Para onde foi Deus’, gritou ele, ‘já 
lhes direi! Nós o matamos – vocês e eu. Somos todos seus 
assassinos! Mas como fi zemos isso? Para onde nos movemos 
nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? 
Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? 
Existem ainda ‘em cima’ e ‘embaixo’? Não vagamos como 
que através de um nada in� nito? Não sentimos na pele o 
sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece 
eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã?”

Nietzsche, A Gaia Ciência, §125

Calma! Antes de me julgar pelo titulo do artigo e pela 
citação acima, permita-me dizer desde já que não sou ateu 
e nem mesmo concordo com Nietzsche em relação ao dei-
cídio (ato ou efeito de matar Deus ou um deus). Hoje en-
cerramos nossa serie de artigos sobre Friedrich Nietzsche e 
por isso quis deixar o melhor para o fi nal. A morte de Deus 
é o tema mais famoso da fi losofi a de Nietzsche, porém, per-
manece como um dos mais incompreendidos. 

Como já disse em outro texto, citar Nietzsche é sinal 
de erudição, muitos o fazem na tentativa de parecer mais 
inteligente. E tem aqueles que também acreditam que ser 
ateu também sinaliza inteligência. Daí a causa de Nietzs-
che estar na boca dos espúrios intelectuais. Achar que ler 
Nietzsche faz de você mais inteligente é uma atitude infan-
til eu diria, bem como o fato de acreditar que não “crer” é 
sinônimo de sapiência. 

O fato é que muitos ateus vêm em Nietzsche um dos 
seus “cavaleiros” preferidos, como se fosse alguém que lu-
tou pela causa do ateísmo. Isso é um erro grotesco. Se você 
pensa assim, logo fi ca evidente que nunca leu os escritos de 
Nietzsche e se seu não compreendeu. Vamos entender isso. 

Gosto da opinião da brasileira Scarlett Zerbetto Mar-
ton, fi lósofa e professora titular de história da fi losofi a 
contemporânea da Universidade de São Paulo, Marton é 
considerada uma das maiores conhecedoras brasileiras da 
fi losofi a de Friedrich Nietzsche. De acordo com a sua inter-
pretação do pensamento nietzschiano, é um erro pressupor 
que Nietzsche defende o ateísmo. Marton chega a afi rmar 
que talvez nem seja possível dizer que Nietzsche fosse ateu. 

Diferente de Ludwig Feuerbach, Denis Diderot e Vol-
taire, Nietzsche não está preocupado em provar a não exis-
tência de Deus, ele simplesmente disse que aquele ser bom, 
onipotente, onipresente e oniciente, morreu, e fomos nós 
que o matamos. 

Isso aconteceu porque a infl uência da religião em nos-
sas vidas fi cou cada vez menor, e esse é um fato que Nietzs-
che constatou ao fazer uma analise do modo de vida do 
homem moderno.

A Igreja, os mitos, as ideias, os ritos, a moral por trás da 
Teologia, Nietzsche viu tudo isso enfraquecendo e desapa-
recendo pouco a pouco. Se extinguindo. Não só a religião, 
mas também a crença em seus valores metafísicos, a crença 
em suas verdades últimas, a crença no Bem, Belo e Verda-
deiro. Os contemporâneos de Nietzsche não tinham mais 
medo de deus, pois, ele agora havia fi cado velho e fraco, 
impotente, incapaz, criação de um povo escravo, sofredor, 
buscando refúgio. 

Daí a afi rmação “para onde foi Deus, gritou ele, já 
lhes direi! Nós o matamos – vocês e eu. Somos todos seus 
assassinos”! É muito interessante essa analise de Nietzsche, 
ele diagnosticou a ausência de Deus na vida das pessoas e 
percebeu que elas já não sentiam falta. 

Eu creio que, o que é pertinente nesse conceito nietzs-
chiano para um cristão, é justamente essa possibilidade de 
se viver sem Deus e não se dar conta disso, nesse sentido, o 
anuncio de Nietzsche acerca da morte de Deus é quase que 
profético. Pois os homens mataram Deus por deixar que ele 
caísse em “desuso”. Nunca foi meu objetivo tentar “cristia-
nizar” as ideias de Nietzsche, aliás, isso seria ridículo. 

Apenas chamo atenção para o fato de que a morte de 
Deus em Nietzsche é um acontecimento que diz respeito 
à “capacidade” que as pessoas adquiriram para viver sem 
Deus. Sendo assim, aprendo com Nietzsche que viver 
“livre” de Deus ou contra a sua vontade é o mesmo que 
“mata-lo”. Nesse sentido, para muitos cristãos de hoje real-
mente Deus está morto. 

FRIEDRICH 
NIETZSCHE: A 
Morte de Deus

Sobre o autor: Alison Henrique 
Moretti é Teólogo e acadêmico 

do curso de Licenciatura em 
Filosofi a da Unipar. 

Atualmente o termo Coaching é muito utilizado, mas 
pouco se explica sobre sua origem. Inicialmente o termo 
designava os cocheiros ingleses, que guiavam as carrua-
gens, ainda na idade média. Interessante perceber o sentido 
originário que a palavra Coaching, derivada de cocheiros, 
tem de “guiar”, levar a algum lugar desejado.

A utilização do termo ressurgiu, em 1850, também na 
Inglaterra, para se referir aos mestres e professores de uni-
versidades, especialmente àquelas fi guras responsáveis pela 
orientação e tutela de alunos em suas provas, testes e traba-
lhos, conduzindo-os a resultados satisfatórios. 

Cem anos depois, o termo passou a ser utilizado na 
literatura de negócios, abordando nuances relativas ao 
gerenciamento de pessoas. Esse trabalho possibilitou o 
desenvolvimento de pessoas, a partir de habilidades com-
portamentais que agregam valor ao desempenho funcional.

Em Nova Iorque, no ano de 1960, o Coaching ganha 
força nas empresas, especifi camente o Life Coaching/Coa-
ching de Vida. Um programa educacional foi desenvolvido 
e, a partir dos seus brilhantes resultados, foi levado para o 
Canadá e lá aperfeiçoado. Nesse momento passa-se a utili-
zar técnicas de controle de confl itos e a busca por resolução 
de problemas é um ponto importante do processo. 

Na década de 60 foi criado o Instituto Esalen. Lá cria-
ram e estudaram várias técnicas de desenvolvimento huma-
no. Esse Instituto é considerado ainda hoje o lar espiritual 
do movimento pelo potencial humano. O Esalen incentiva 
todo tipo de prática, atividade, estudos e conhecimentos 
que possam desenvolver pessoas e recebe estudantes, ar-
tistas, cientistas e religiosos em seus projetos e programas 
de pesquisa. O intuito é facilitar a transformação pessoal e 
social.

Aqui ainda não se usava o termo para o meio esportivo, 
mas sabe-se que essa já era uma realidade. Autores como 
Timothy Gallwey citam o Coaching Esportivo (originado 
no tênis e no esqui) explicando a forma como os técnicos 
designavam o oponente do esportista na competição. Per-
cebia-se que o grande trabalho não era avaliar a habilidade 
e fraqueza do outro, mas as do próprio atleta, que precisaria 
conhecer seus pontos para melhor trabalhá-los, buscando 
potencializar seu desempenho.

Para os brasileiros o termo chegou associado aos espor-
tes, em 1970. Ainda hoje são utilizadas práticas e técnicas 
desse setor, em um conjunto de estudos e ferramentas que 
são amplamente proveitosas para melhorar performances 
individuais, no alcance do sucesso almejado. É por essa im-
portante característica que hoje o Coaching tem força nas 
grandes organizações mundiais: desenvolvimento de me-
tas, solução de problemas e alto desempenho de indivíduos 
e equipes. 

No início dos anos 80 as empresas perceberam a im-
portância que o Coaching tinha, bem como a efi ciência de 
seus resultados, e o fortalecimento desse trabalho se deu 
de forma signifi cativa. Foi então que surgiram trabalhos de 
Coaching Executivo nos programas de negócios e lideran-
ça, se estabilizando como ferramenta potencial no desen-
volvimento de pessoas e profi ssionais. 

Coaching é, portanto, um processo objetivo que tem 
por fi nalidade auxiliar o indivíduo ou grupo de pessoas a 
alcançarem suas metas a partir do alto desempenho. E, sem 
dúvida, um trabalho muito elogiado pelas pessoas que já 
participaram dessa atividade devido aos resultados otimi-
zados e satisfatórios.

A origem do coaching: 
como surgiu esta 

poderosa ferramenta

* Marco Túlio Costa é professor de Formação em Coaching, 
e coordenador do Trainer Training em programação 

neurolinguística no ISAE – Escola de Negócios. 

*João Baptista de Paula Vilhena 
Soares é coordenador do MBA de 
GEstão Comercial do ISAE/FGV

* João Baptista Vilhena

*Marco Túlio Costa

O Jornal Noroeste tem circulação bi-semanal no formato impresso e digital, sendo órgão oficial dos municípios de Nova Esperança e Pres. Castelo Branco
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Documentarista uruguaio 
lança filme sobre Chapecoense

Hepatites virais poderão ser 
identificadas por testes rápidos

Uruguai buscará reduzir índices de 
obesidade com rotulagem de alimentos

"Para Sempre Chape" conta a trajetória do time catarinense

Ministério da Saúde atualizou o manual 
para investigação de casos da doença. 
Diagnóstico preciso e precoce impacta 

a qualidade de vida do paciente

A medida implica na incorporação 
de rótulos de advertência de excesso 

de gorduras saturadas, açúcares e sal

Há dois anos, torcedo-
res acompanhavam 
o pequeno time de 

Chapecó, em Santa Catari-
na, que subia da série D à A 
do futebol brasileiro, e tam-
bém vibraram com a chega-
da do clube à final da Copa 
Sul-Americana. Mas em 29 
de novembro de 2016, veio a 
surpresa e junto a tragédia: o 
avião que levava a equipe para 
Medellín, na Colômbia, caiu. 
Apenas seis pessoas sobrevi-
veram. Foram 71 mortos e o 
episódio marcou para sempre 
a história do clube.

O uruguaio Luis Ara Her-
mida, de 38 anos, documenta-
rista e aficionado por esporte, 
acompanhou a trajetória, as-
censão e tragédia da “Chape”. 
Consternado com o acidente 
e impressionado com a recu-
peração do clube, ele decidiu 
contar a história no cinema.

As gravações de Para Sem-
pre Chape começaram, seis 
meses após a tragédia, com 
gravações no Brasil e na Co-

Pacientes com suspei-
ta de hepatites virais 
agora contam com 

mais um instrumento para o 
diagnóstico precoce: os tes-
tes rápidos. Eles podem ser 
utilizados no estágio inicial 
de investigação das hepati-
tes B e C. A mudança veio 
a partir da atualização, pelo 
Ministério da Saúde, do ma-
nual técnico para identificar 
a doença.

O novo uso dos testes faz 
parte da estratégia que o ma-
nual estabelece para ampliar 
o diagnóstico. “As mudanças 
também consideram pro-
tocolos internacionais, que 
preconizam a identificação 
rápida das hepatites virais 
e o encaminhamento opor-
tuno das pessoas infectadas 
para o tratamento”, esclarece 
o Ministério da Saúde.

BENEFÍCIOS DA MU-
DANÇA

De acordo com o órgão, 
o diagnóstico preciso e pre-
coce tem impacto direto na 
qualidade de vida dos pa-
cientes. Por um lado, porque 
permite um tratamento ade-
quado e, por outro, porque é 
um “poderoso instrumento” 
para prevenir complicações, 
como cirrose avançada e 
câncer hepático. 

O governo do Uruguai 
enviou ao parlamen-
to um projeto de lei 

que busca, por meio da ro-
tulagem frontal de alimentos 
embalados, contribuir para a 
redução da “epidemia” de so-
brepeso e  obesidade  na po-
pulação e sua incidência nas 
doenças não transmissíveis, 
informaram fontes oficiais.

O ministro de Saúde Pú-
blica uruguaio, Jorge Bas-
so, explicou que a medida 
implica na incorporação 

de rótulos de advertência de 
excesso de gorduras satura-
das, açúcares e sal, segundo 
destacou a Presidência da 
República.

Além disso, o projeto 
conta com o apoio da Orga-
nização Pan-Americana da 
Saúde (OPS), a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e 
a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO).

Basso afirmou ainda que 
a medida determinará um 
prazo de  18 meses  para que 
as empresas alimentícias que 
produzam, importem ou fra-
cionem alimentos incorpo-
rem esses rótulos às embala-
gens.

“É uma estratégia para 
diminuir a epidemia, porque 
é preciso chamá-la assim, de 
sobrepeso e obesidade que 
afeta nossa população. Nos 
últimos 15 anos houve um 
aumento substancial de al-

lômbia. O documentário, que 
estreou em algumas cidades 
brasileiras, em breve estará 
disponível no Netflix no Bra-
sil. O filme tem uma hora e 14 
minutos de duração, créditos 
e a maior parte dos relatos em 
português, além de depoimen-
tos de sobreviventes.

 O documentarista conver-
sou com exclusividade com a 
Agência Brasil, ressaltando 
que focou na trajetória do clu-
be, que passa pela queda do 
avião e segue pela reconstru-
ção do time, capaz de dar feli-
cidade e alegria aos torcedores. 
A seguir, os principais trechos 
da entrevista de Luis Ara.

 
Agência Brasil: Como 

surgiu a ideia de filmar essa 
história?

Luis Ara Hermida: A his-
tória do Chapecoense eu vi-
nha seguindo como qualquer 
fanático pelo futebol sul-ame-

ricano. Eu me impressionava 
que um pequeno clube do 
Brasil, sem ser muito conhe-
cido, estivesse chegando à fi-
nal da Copa Sul-Americana. 
Havia me tornado um torce-
dor, queria que ganhassem 
a final. Quando aconteceu a 
tragédia, eu me afligi e fiquei 
intrigado com o que podia 
acontecer: um time em que 
morreram seus dirigentes e 
atletas. Quando vi que co-
meçaram a receber ajuda de 
diferentes partes do mundo e 
de distintos clubes e pessoas, 
isso me chamou a atenção a 
capacidade de resiliência, de 
reconstrução, da força que 
tiveram para seguir adiante. 
Percebi que uma das grandes 
motivações era o povo da ci-
dade. É o único time de Cha-
pecó. Motivo de orgulho em 
que os meninos projetam seus 
ídolos. Isso me pareceu muito 
lindo de contar. Para devol-
ver o sorriso ao povo, eles, da 
Chape, decidiram continuar. 

Agência Brasil

Luís Ara/Arquivo Pessoal/Direitos Reservados

Foto: Rodrigo Nunes/Ministério da Saúde

Foto: Divulgação

O cineasta Luís Ara durante a produção do documentário sobre o time do Chapecoense 

Mudanças consideram protocolos internacionais, que preconizam o diagnóstico rápido das 
hepatites virais

A estratégia 
visa diminuir o 
sobrepeso e a 

obesidade que afeta 
a população

guns alimentos com certas 
quantidades de açúcares e 
gorduras”, disse o ministro.

A legislação também pre-
vê  medidas educativas  para 
sensibilizar a população so-
bre a importância das boas 
práticas alimentares.

A partir da sua entrada 
em vigor, os alimentos em-
balados deverão levar  uma 
advertênciacom um rótulo 
frontal em forma de octógo-
no em cores branca e preta 
de fácil interpretação. 

Agência EFE
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Ronaldo "Fenômeno" se torna 
maior acionista do Real Valladolid

O ex-jogador brasilei-
ro Ronaldo Nazário, 
bicampeão do mun-

do com a seleção brasileira, 
se tornou nesta segunda-fei-
ra o maior acionista do Real 
Valladolid, ao adquirir 51% 
das ações do clube da Segun-
da Divisão da Espanha.

Ronaldo afirmou, duran-
te um ato de apresentação, 
que espera fazer do Vallado-
lid "uma entidade aberta a 
todos, na qual os torcedores 
sejam parte do presente e fu-
turo", e prometeu "competi-

tividade e transparência".
Em uma coletiva de im-

prensa, Ronaldo falou como 
presidente do Conselho Ad-
ministrativo, acompanhado 
pelo que seguirá sendo pre-
sidente do clube e o encarre-
gado da gestão do dia a dia, 
Carlos Suárez.

Ronaldo também deixou 
claro os quatro objetivos da 
nova etapa à frente do Real 
Valladolid que são: ser com-
petitivo, transparência em 
todas as transações, iniciar 
uma "revolução", no sentido 

de introduzir mudanças para 
seguir crescendo, e prestar 
especial atenção na parte so-
cial. 

Agência EFE

Ronaldo afirmou, durante 
um ato de apresentação, 

que espera fazer do 
Valladolid "uma entidade 

aberta a todos, na qual os 
torcedores sejam parte 
do presente e futuro", e 

prometeu "competitividade 
e transparência".

Foto: Divulgação

Tânia Rego/Agência Brasil

Justiça Eleitoral lança campanha 
para estimular eleitor a votar

Responsáveis por 
acidente com etanol 

na BR 277 são 
acionados pelo MPPR

Ação contra absenteísmo eleitoral ressalta 
importância do voto para a democracia

A Justiça Eleitoral lan-
ça neste sábado, 1º 
de setembro, a cam-

panha contra o absenteísmo 
nas Eleições 2018. A inicia-
tiva, que será veiculada em 
emissoras de TV, rádios e re-
des sociais, tem o objetivo de 
sensibilizar os eleitores para 
a importância do voto como 
instrumento de participação 
do cidadão na definição do 
destino do país. A ação vai 

alertar o cidadão que optar 
não ir às urnas ou votar em 
branco gera impactos no pro-
cesso eleitoral, contribuindo 
para a escolha de governantes 
e legisladores com legitimida-
de reduzida e baixa represen-
tatividade.

A campanha contra o ab-
senteísmo também pretende 
desfazer mitos que envolvem 
o processo eleitoral, tais como 
a ideia equivocada segundo a 

qual a eleição poderá ser anu-
lada se a maioria votar em 
branco. Isso porque tanto o 
voto branco quanto o nulo 
não são levados em conta 
para a apuração do resulta-
do das eleições. As peças pu-
blicitárias também buscarão 
enfatizar que voto em branco 
– aquele em que o eleitor não 
manifesta preferência por ne-
nhum dos candidatos – não 
é mecanismo de protesto e 

só contribui para a escolha 
de políticos com um numero 
menor de votos.                                                                                              

As ações publicitárias da 
Justiça Eleitoral contra o ab-
senteísmo nas Eleições 2018 
reforçarão, junto ao eleitor, a 
ideia de que o voto é a mani-
festação de maior relevância 
na democracia, sendo funda-
mental para sua consolidação.

Fonte:  www.tse.jus.br

Em meio às chamas e 
aguardando o controle 
do incêndio, a vice-dire-

tora do Museu Nacional do Rio 
de Janeiro, Cristina Serejo, afir-
mou que “nem tudo foi perdido 
do acervo” do museu. Uma co-
leção de invertebrados escapou 
do fogo, pois fica em um prédio 
anexo, que não foi afetado pe-
las chamas. O museu tem três 
andares e prédios anexos, loca-
lizados na Quinta da Boa Vista, 
em São Cristóvão, na zona nor-
te da capital.

Segundo Cristina Serejo, 
alguns pesquisadores conse-
guiram sair do prédio com seus 
acervos pessoais. Outros fun-
cionários tiveram condições de 
retirar computadores pessoais.

O Museu Nacional do Rio 
reunia um acervo de mais de 

20 milhões de itens de geologia, 
paleontologia, botânica, zoo-
logia e arqueologia. No local, 
estava a maior coleção de mú-
mias egípcias das Américas, ha-
via ainda esqueletos de dinos-
sauros e várias peças de arte.

É a mais antiga instituição 
histórica do país, pois o local 
foi fundado por dom João VI, 
em 1818. O museu é vinculado 
à Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), com perfil 
acadêmico e científico. Tem 
nota elevada nos institutos por 
reunir pesquisas diferenciadas, 
como esqueletos de animais 
pré-históricos e livros raros.

FOGO: O comandante do 
Corpo de Bombeiros do Rio de 
Janeiro, coronel Roberto Ro-
badey Costa Júnior, disse que 

pelo menos duas áreas não 
foram atingidas pelo fogo. Se-
gundo ele, por duas horas, os 
bombeiros e funcionários do 
museu retiraram uma parte do 
acervo.

  “Mas é muito triste dizer 
que muita coisa se perdeu”, 
disse o comandante. “Estamos 
trabalhando para evitar mais 
perdas, para que o fogo não vá 
para áreas que ainda estão in-
tactas.

O incêndio começou no 
domingo (2) por volta das 
19h30. Homens e viaturas de 
21 quartéis trabalharam na 
operação. Segundo o coman-
dante, às 23h30 eram 80 ho-
mens e três escadas magirus 
na área. As dificuldades eram o 
abastecimento de água, acesso 
ao local e a elevada quantidade 

de material inflamável. 

HISTÓRIA
O Museu Nacional é a ins-

tituição científica mais antiga 
do Brasil. É um dos museus de 
ciência de referência no mun-
do. Foi fundado em 1818.

Inicialmente instalado no 
Campo de Santana, o Museu 
foi posteriormente transferi-
do para o Palácio de São Cris-
tóvão, monumento tombado 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e situado na  Quin-
ta  da Boa Vista, um dos mais 
importantes parques urbanos 
do Rio. Antes de abrigar o Mu-
seu Nacional, o Palácio de São 
Cristóvão foi residência das fa-
mílias real portuguesa e impe-
rial brasileira. Agência Brasil

Pelo menos o acervo de 
invertebrados foi salvo, diz 

diretora de museu incendiado
Pesquisadores conseguiram retirar 
material pessoal e computadores

Ação civil pública 
ajuizada pela Pro-
motoria de Justiça 

de Morretes, em colabora-
ção com a Coordenadoria 
Regional da Bacia Litorânea, 
requer que os responsáveis 
pelo acidente com um cami-
nhão-tanque que despejou 
milhares de litros de etanol 
na BR 277 reparem os danos 
causados. O acidente acon-
teceu em julho de 2016, no 
quilômetro 34,8 da rodovia, 
ocasionando a contami-
nação da água e do solo e a 
queimada de área de preser-
vação permanente (mata ci-
liar) e danos à floresta atlân-
tica. Na ocasião, o caminhão 
– que se dirigia ao porto de 
Paranaguá com carga de 44 
mil litros de etanol – trafega-
va em alta velocidade e com 
problemas nos freios.

São réus na ação a em-
presa responsável pelo trans-
porte, seu diretor-presidente, 
a concessionária da rodovia, 
o Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná 
(DER) e o Instituto Ambien-
tal do Paraná (IAP). O Minis-
tério Público requer na ação 
que a empresa, seu diretor e 
a concessionária indenizem 
os danos ambientais e sociais 
(incluindo danos morais co-

letivos), em valores a serem 
determinados na liquidação 
da sentença. Além disso, que 
façam a descontaminação do 
solo, a recuperação da mata 
ciliar e o monitoramento 
ambiental da área, entre ou-
tras obrigações.

Em relação ao DER e à 
concessionária, requer ain-
da que tomem diversas me-
didas com vistas a prevenir 
acidentes no local. Quanto 
ao IAP, que também faça o 
monitoramento ambiental 
da área e oriente os demais 
réus nas ações de recupera-
ção ambiental.

CRIMES  – Além dos 
danos ambientais, o aciden-
te provocou a morte de seis 
pessoas, pois o caminhão 
desgovernado atingiu 11 veí-
culos, nove dos quais foram 
completamente incendiados. 
Por isso, no início de junho, 
o motorista e seu supervisor 
direto foram denunciados 
criminalmente por homicí-
dio e lesão corporal (outras 
dez vítimas ficaram feridas 
no acidente). O motorista, 
seu supervisor e a empresa 
responsável pelo transporte 
também foram denunciados 
por crimes ambientais. Co-
municação MPPR
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Pesquisa aponta falhas no atendimento às 
mulheres vítimas de violência

Apenas 37% dos casos 
são solucionados no país

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 
(Ipea) apresentou 

essa semana os resultados 
preliminares de uma pes-
quisa sobre a qualidade do 
atendimento do Judiciário 
às mulheres vítimas de vio-
lência. O trabalho foi fei-
to a pedido e em parceria 
com o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e mostra a 
existência de problemas na 
resolução dos casos de vio-
lência de gênero, entre eles, 
a falta de juízes em audiên-
cias judiciais de violência 
doméstica e insuficiência do 
atendimento psicossocial às 
vítimas.

A pesquisa aponta tam-
bém que as vítimas não en-
tendem ou não recebem es-
clarecimentos sobre o caso 

e, às vezes, ainda são culpa-
bilizadas durante o processo, 
com a obrigação de pagar 
multas pelo não compare-
cimento às audiências, por 
exemplo. Há também infor-
mações de que as mulheres 
não são tratadas de forma 
humanizada. As informa-
ções que baseiam o levan-
tamento foram colhidas em 
seis juizados e varas exclusi-
vas de violência doméstica e 
seis não exclusivas, nas cinco 
regiões do país.

O trabalho também cons-
tatou que a maioria dos pro-
cessos teve início em 2016 e 
que há casos iniciados antes 
de 2012, mas ainda não solu-
cionados. A pesquisa destaca 
que, em muitos deles, as mu-
lheres são obrigadas a buscar 
a Justiça várias vezes para ter 

acesso a diferentes direitos 
que poderiam ser concedi-
dos de forma híbrida pelas 
varas, como medida proteti-
va, divórcio, pensão alimen-
tícia, regularização de guar-
das e visitas, entre outros.

Sobre a percepção das 
mulheres em relação ao aten-
dimento oferecido pela Justi-
ça nos casos de violência, há 
relatos de queixas sobre a fal-
ta de atenção, de amparo, de 
resposta efetiva do Estado e 
de demora da Justiça. Apesar 
dessas dificuldades, boa par-
te das entrevistadas enfati-
zou que as vítimas devem re-
correr à Justiça todas as vezes 
que forem agredidas.

O estudo começou a ser 
feito em fevereiro deste ano 
e poderá ser concluída até 
março do ano que vem. Em 
anos anteriores, o Ipea tam-
bém realizou estudos sobre a 
efetividade da Lei Maria da 
Penha e a institucionaliza-
ção de políticas públicas de 

enfrentamento à violência 
de gênero, que apontaram a 
necessidade de aperfeiçoar o 
monitoramento dos serviços 
de atendimento às mulheres.

ESTRUTURA
Os resultados foram apre-

sentados ao Departamento 
de Pesquisas Judiciárias do 
CNJ, que também divulgou 
as informações sobre os pro-
cessos de violência de gênero 
por meio do Portal de Moni-
toramento da Política de En-
frentamento à Violência con-
tra as Mulheres. Os números 
do portal revelam que a taxa 
de congestionamento dos 
tribunais está em 63%, ou 
seja, apenas 37% dos casos 
de violência contra a mulher 
são solucionados no país.

No ano passado, os tri-
bunais tinham em estoque 
quase 1 milhão de processos 
relacionados à violência do-
méstica. Metade desse vo-
lume foi iniciada ainda em 

2017, quando foram emiti-
das mais de 35 mil sentenças. 
Segundo o CNJ, o resultado 
mostra que há 433 novos ca-
sos de violência doméstica e 
são concedidas 225 medidas 
protetivas a cada 100 mil 
mulheres

Quando se considera os 
crimes de feminicídio, ha-
via mais de 10 mil processos 
pendentes no ano passado, 
mais do que o dobro do re-
gistrado em 2016. O aumen-
to se deu também no ingres-
so de casos novos. No ano 
passado, os tribunais recebe-
ram cerca de 2,6 mil novos 
processos de feminicídio, e 
em 2016 foram iniciados cer-
ca de 1,2 mil.

De acordo com o portal, 
o país tem 122 varas exclu-
sivas de violência domésti-
ca contra a mulher, com a 
atuação de 1625 servidores 
de diferentes áreas de apoio 
(assistentes sociais, psicó-
logos, pedagogos, etc). Há 

ainda o registro de 72 setores 
psicossociais exclusivos, 259 
não exclusivos e 226 salas de 
atendimento privativas.

Em 2016, havia 109 varas 
exclusivas, 54 setores psicos-
sociais exclusivos, nenhum 
não exclusivo e 168 salas de 
atendimento privativas. O 
portal não traz dados sobre 
o número de servidores em 
2016.

Segundo o CNJ, a ferra-
menta de apresentação do 
estoque de processos judi-
ciais e o monitoramento da 
qualidade do atendimento 
às vítimas de violência estão 
previstos na Política Judi-
ciária Nacional de enfrenta-
mento á violência contra as 
Mulheres no Poder Judiciá-
rio, instituída pelo Conse-
lho em março do ano passa-
do. Agência Brasil

*Com informações da 
Agência CNJ de Notícias

Queimadas controladas necessitam 
autorização e acompanhamento

Método é usado tanto em propriedades 
rurais para abertura de pastagens quanto 

por brigadistas federais no combate ao 
fogo em Unidades de Conservação

A queimada controlada é 
método utilizado, com 
objetivos diferentes, 

tanto por proprietários rurais 
como por brigadistas em Uni-
dades de Conservação (UC). 
No meio rural, a queima é tra-
dicionalmente adotada para 
abrir espaço de áreas para a 
agricultura e também para pas-
tagens de rebanhos. Já nos lo-
cais de preservação ambiental, 
o fogo é usado para combater 
o próprio fogo: pequenos focos 
são ateados, sob supervisão, 
para limitar a área de expansão 
de grandes incêndios.

Esses dois usos de queima-
das controladas, no entanto, 
só podem ser realizados com 
autorização e sob a supervisão 
dos órgãos ambientais. No caso 
de área federal, por exemplo, é 
preciso autorização do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), 
órgão vinculado ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama). Já em áreas rurais, 
a autorização é concedida pelos 

órgãos ambientais estaduais. 
“Sem a autorização ambiental, 
a queima é um crime ambien-
tal que deve ser punido”, ressal-
ta Gabriel Zacharias, coorde-
nador do Centro Nacional de 
Prevenção e Combate aos In-
cêndios Florestais (Prevfogo).

Em áreas de conservação, 
todo o trabalho envolvido para 
realizar a queima controlada é 
de responsabilidade federal e 
estadual, com brigadistas con-
vocados, e apoio do Corpo de 
Bombeiros e das secretarias 
estaduais de agricultura. Já nos 
casos das áreas rurais, os órgãos 
estaduais podem ser acionados 
para dar suporte. O objetivo é o 
de reduzir o material combus-
tível para evitar danos maiores 
no caso de descontrole das cha-
mas. “A corporação atende ape-
nas de forma preventiva nesse 
tipo de ação, para que os danos 
sejam minimizados”, explica o 
capitão Henrique Correia Pin-
to, do Grupamento de Proteção 
Ambiental do Corpo de Bom-
beiros de Brasília (DF). Os ór-
gãos estaduais também podem 

dar orientações sobre as condi-
ções climáticas, melhor horário 
da queima e procedimentos 
para realização da queima.

ÉPOCA DA QUEIMA
Os proprietários rurais 

precisam ficar atentos ao pe-
ríodo apropriado para realizar 
queimadas controladas. Isso 
porque o efeito do fogo sobre a 
vegetação pode variar em fun-
ção das condições ambientais 
no momento da queima. É por 
isso que no período de seca as 
queimas não são permitidas. 
Em contrapartida, podem ser 
muito utilizadas em ações de 
combate a incêndios florestais 
registrados em UCs, justamen-
te mais recorrentes nos meses 
de seca.

A frequência da queimada 
sobre a área rural também deve 
ser respeitada. Em alguns locais 
pode ser realizada até duas ve-
zes no ano, já em outras, a cada 
dois ou três anos, a depender de 
fatores como o nível pluviomé-
trico do local, tipo de solo, entre 
outros. A queima controlada 
também é recomendada pelo 
menos dois dias após um dia 

Foto: ICMBio

Queimadas controladas em áreas rurais não são permitidas em períodos de seca

de chuva, para garantir um efi-
ciente umedecimento do solo.

CONDIÇÕES ATMOS-
FÉRICAS

A  intensidade e a duração 
das queimas em áreas rurais 
também devem levar em consi-
deração as condições climáticas 
no dia da queima – como velo-
cidade do vento, temperatura e 
umidade relativa do ar, teor de 
umidade do solo e das plantas 
– e quantidade de combustível 
(material morto ou seco) a ser 
queimado. Para obter todas as 
informações sobre queimada 
em área de agricultura, acione o 
órgão ambiental da sua região. 

Fonte: Governo do Brasil, 
com informações do ICM-

Bio, Embrapa e Ibama
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Apesar da modalidade ser uma opção fi nanceiramente vantajosa, o prazo longo para ser contemplado pode fazer com que algu-
mas pessoas queiram desistir do consórcio

Posso desistir do consórcio?

Corrida Rural Ambiental 
reuniu quase 1000 atletas

Saiba o que fazer e quais os seus direitos em caso de abandono da modalidade

Comprar um imóvel 
ou um carro novo 
nem sempre é uma 

escolha fácil. Além de sa-
ber controlar as ansiedades 
e sentimentos, é preciso se 
planejar financeiramente. 
E é nessa hora que muitas 
pessoas optam pelo con-
sórcio - modalidade com 
parcelamentos menores e 
sem juros, apenas peque-
nos reajustes ao longo dos 
anos.

Apesar da modalidade 
ser uma opção financeira-

mente vantajosa, o prazo 
longo para ser contem-
plado pode fazer com que 
algumas pessoas queiram 
desistir do consórcio. Mas 
será que é possível aban-
doná-lo? A resposta é sim.

O artigo 49 do CDC 
(Código de Defesa do Con-
sumidor) determina que 
a desistência de contratos 
pode ocorrer dentro do 
prazo de sete dias a con-
tar da data de assinatura, 
sempre que a contratação 
ocorrer fora do estabeleci-

mento comercial, por tele-
fone ou internet por exem-
plo. É o chamado direito 
de arrependimento. Nessa 
situação, deve ser devolvi-
do todos os valores pagos 
de forma imediata, mone-
tariamente atualizados.

Se o prazo já passou ou 
a contratação foi dentro 
do estabelecimento co-
mercial, você tem direito 
a devolução integral dos 
valores pagos - excluindo 
apenas taxas ou encargos 
administrativos -, contu-

do terá que prestar atenção 
na data de assinatura do 
documento e se você é um 
consorciado excluído (ina-
dimplente) ou desistente, 
já que o prazo para receber 
o dinheiro de volta não é o 
mesmo para todos os casos

CONTRATOS ANTI-
GOS

Para os contratos fe-
chados até 5 de fevereiro 
de 2009, antes da vigência 
da Nova Lei de Consórcios 
(Lei nº nº 11.795/2008), 

Divulgação
o STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) considera que 
o consorciado desistente 
ou excluído do grupo por 
inadimplência deve ser 
reembolsado só 30 dias 
após o encerramento do 
grupo (data prevista para 
entrega do último bem).

CONTRATOS NOVOS
Já quem contratou um 

consórcio durante a vigên-
cia da nova lei e foi excluí-
do do grupo não precisa 
aguardar seu encerramen-
to: pode receber o dinhei-
ro integral quando for 
sorteado. Vale lembrar 
que o sorteio pode ocor-
rer a qualquer momento, 
de modo que, ainda assim, 
o consorciado excluído 
pode ser um dos últimos a 
receber.

  No caso dos desisten-
tes, não há prazo determi-
nado na lei para a devo-
lução dos valores pagos. 
Mas como os artigos que 
indicavam a data da devo-
lução como 30 dias após 
a entrega do último bem 
foram vetados, o Idec con-
sidera que a restituição 
deve ser imediata, já que 
a espera pelo encerramen-
to do grupo gera encargos 
excessivos ao consumidor. 

 Há decisões do STJ que 
confirmam que o consu-
midor desistente de um 
consórcio “novo” tem di-
reito à devolução imedia-

ta, mas esse entendimento 
ainda não está consolida-
do. 

VAI CANCELAR? 
VEJA O QUE FAZER

 Para cancelar um con-
trato, é sempre recomen-
dável que o consumidor 
comunique a empresa por 
escrito (por carta ou e-
-mail, por exemplo).

  O contrato de adesão 
ao consórcio deve indicar 
o prazo para a devolução 
das parcelas pagas. Caso 
as cláusulas estipulem um 
período superior ao fixado 
na lei ou ao entendimento 
consolidado na Justiça, o 
consumidor pode tentar 
uma solução amigável com 
a administradora, a fim de 
que ela cumpra o prazo le-
gal.

Se não conseguir re-
solver, pode registrar uma 
reclamação no Procon de 
sua cidade ou no site con-
sumidor.gov.br  do Minis-
tério da Justiça

  Outra alternativa é 
mover uma ação no JEC 
(Juizado Especial Cível) 
se o valor da causa não ul-
trapassar 40 salários míni-
mos, lembrando, que se a 
causa for de até 20 salários 
mínimos, não é necessário 
acompanhamento de ad-
vogado.   

Fonte IDEC – Instituto 
de Defesa do Consumidor

Quase mil atletas acordaram mais cedo, no do-
mingo (2), para participar da 4º Corrida Ru-
ral Ambiental – Edição Selva – realizada pela 

Policia Militar. A largada ocorreu, às 8 horas pontual-
mente, na sede do Sinttromar, na Estrada Centenário, 
distrito de Iguatemi. No percurso de 10 km o que não 
faltou foi verde. Os competidores passaram por inú-
meras fazendas com plantações, criações de animais, 
rios e fl orestas.

Aos 33min:04 seg., o primeiro a cruzar a linha de 
chegada foi, Paulo Vitor Lunkes, de 40 anos. Ele foi 
três segundos mais rápido que o vencedor de 2017. 
O atleta, que compete há mais de duas décadas, trei-
na todos os dias - corre a média de 20 km. “Por ser 
uma prova bem difícil, com duas subidas fortes, op-
tei pra atacar na primeira subida, por volta do km 5. 
Quando ela terminou eu já estava bem na frente. Ai 
foi só manter a liderança até o fi m”, contou o atleta. 
“Os organizadores estão de parabéns por essa prova 
bonita em meio a natureza. Espero que se repita por 
muito anos”.

Já entre as mulheres a grande vencedora foi, Fran-
ciele Maria de Oliveira, de 34 anos. Ela terminou a 
prova em 38:46, porém usou uma tática diferente de 
Paulo Vitor. “A primeira parte do percurso foi bem 
tranquila, porém sofri um pouco no fi nal das duas 
subidas. Sabia que teria de chegar em boa vantagem 

no início do trecho crítico se quisesse vencer a pro-
va”, relatou. “Usei essa corrida como preparação para 
uma competição nacional a ser realizada em São 
Paulo no dia 13 de setembro”.

 
   PERSONALIDADE – Quem também parti-

cipou da corrida foi o ex-maratonista, Vanderlei 
Cordeiro de Lima, de 49 anos. “Posso dizer que é a 
maior e melhor corrida ambiental do Paraná. Uma 
competição que você tem contato direto com a na-
tureza, campo, com a agricultura. É uma corrida que 
representa bem nós paranaenses, aquilo que temos 
de melhor: essa terra rica. Isso tudo sem esquecer o 
propósito ambiental de sustentabilidade. Estão todos 
de parabéns”, elogiou.

 
   MILITARES - A prova deste ano fez parte das 

comemorações alusivas ao aniversário de 164 anos 
da Polícia Militar do Paraná. Uma categoria especial 
também premiou os melhores militares na compe-
tição. Edenilson Valdinei Máximo, de 52 anos, foi 
o destaque completando os 10 km em 38:29 – a se-
gunda vitória consecutiva. “Senti um pouco no fi nal, 
mas graças a Deus consegui completar dentro do 
tempo programado. Uma competição que já está se 
tornando tradição”, comemorou.

    A corrida é patrocinada pela concessionária 
de rodovias Viapar, que doou isotônicos a todos os 
participantes. “É uma enorme satisfação realizar este 
evento e isso só é possível graças ao apoio da iniciati-
va privada, de empresas como a Viapar. É uma com-
petição que tem como objetivo incentivar a pratica 
esportiva, além é claro de aproximar a Polícia Militar 
da comunidade”, completou o capitão, Luciano Bus-
ki. 

 Veja abaixo os melhores tempos.
 Classifi cação Geral:
 1º - Paulo Vitor Lunkes – 33:04
2º - Marcelo Barbosa de Souza – 33:58
3º - Fernando Alex Fernandes – 34:38
4º - Edmilson Rodrigues dos Santos – 35:35
5º - Richel Baltazar – 35:35
 
FEMININO:
 1º - Franciele Maria de Oliveira – 38:46
2º - Drielly Aparecida Nunes – 41:05
3º - Rozelene Rodrigues Padilha – 41:39
4º - Simoniely Lilian Kovalczuk – 43:12
5º - Ilda Alves dos Santos – 48:07
 
MILITARES:
 1º Edenilson Valdinei Máximo – 38:29
1º Fernanda Zanelli Sartori – 48:18
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Ampliado o prazo para 
inscrição no Processo 

Seletivo do IFPR 

CR7, Modric e Salah são 
finalistas do prêmio The 

Best da Fifa; Marta concorre

Foi prorrogado, até 09 
de setembro de 2018, o 
prazo pra que os can-

didatos se inscrevam para 
concorrer a uma das mais de 
6 mil vagas gratuitas do Pro-
cesso Seletivo IFPR 2019. A 
taxa de inscrição de R$ 50,00 
também foi prorrogada e po-

derá ser paga até o dia 10 de 
setembro. 

Em Paranavaí, são oferta-
dos três cursos Técnicos In-
tegrados (Agroindústria, Me-
catrônica e Informática), um 
curso Técnico Subsequente 
(Eletromecânica), dois cur-
sos superiores de Bacharela-

do (Engenharia de Software 
e Engenharia Elétrica) e um 
curso superior em Licencia-
tura em Química.

Faça já sua inscrição: 
http://concursos.funtefpr.
org.br/ifpr2019

Mais informações: http://
paranavai.ifpr.edu.br 

Bar de Maringá reúne amantes do RPG
Hands Bar promove encontros de 

“Role Playing Game” semanalmente

Uma mistura entre tea-
tro e jogo de estraté-
gia que permite viver 

aventuras em um mundo ima-
ginário e se tornar um vampi-
ro, um super-herói, um mago, 
entre outras muitas criaturas 
míticas de eras e universos di-
ferentes, enfrentando inimigos 
impiedosos, decifrando misté-
rios e buscando recompensas 
valiosas. 

O Role Playing Game, 
ou simplesmente RPG, é um 
jogo onde os participantes as-
sumem os papéis dos perso-
nagens e criam a narrativa de 
forma colaborativa. As regras 
são pré-determinadas, mas o 
improviso é quem dita os ru-
mos da história. Cada escolha 
que um jogador faz pode de-
terminar o rumo que o jogo 
irá tomar. Essas possibilidades 
atraem apaixonados de todas 
as idades, de crianças e ado-
lescentes a adultos que levam a 
prática por toda a vida. 

O RPG nem sempre tem ga-
nhadores e perdedores. Quem 
se junta aos grupos geralmente 
está mais preocupado em viver 
uma grande aventura do que 
em ter o título de campeão. É 
como ser personagem de um 
livro que vai sendo escrito com 
a ajuda de todos e que não tem 
um enredo pré-definido. 

Em julho, o bar marin-
gaense Hands Bar Board Ga-
mes, que também é uma casa 
de jogos de tabuleiro, passou a 
organizar partidas de RPG de 
mesa todas as quartas-feiras, 
com cenário e mestre próprios 
e mesas abertas, para a inicia-
ção àqueles que nunca esti-
veram em uma partida. Uma 
das maiores dificuldades para 
quem joga RPG é encontrar 
um “mestre de jogo”, que é a 
pessoa que dita as regras e atua 
como árbitro das decisões dos 
jogadores. 

“Começamos com duas 
mesas em um cenário de fan-
tasia medieval D&D 5ª edição 
(Dungeons & Dragons, o mais 
famoso jogo de interpretação) 
e Vampire Dark Ages (role 
playing de horror gótico) para 
envolver jogadores iniciantes 
e experientes para interpretar 
personagens já desenvolvidos”, 
explica Vicente Gazola, mestre 
de RPG e diretor da Taverna 
do Caneco Quebrado, grupo 
parceiro do Hands Bar dedica-

do a difundir o jogo e promo-
ver partidas entre os apaixona-
dos por esse universo. 

As sessões duram cerca de 
quatro horas, que começam 
com uma introdução de 10 a 
15 minutos do mestre aos jo-
gadores, apresentando o mun-
do em que eles estão inseridos 
e cada um dos personagens 
envolvidos na trama. Para os 
que preferem criar seus pró-
prios personagens e fazê-los 
evoluir na história, também há 
uma mesa reservada. “O RPG é 
pra você colocar suas ‘viagens’, 
seus sonhos, em prática, na 
mesa. Isso é o mais legal”, diz 
Diego Cuesta, um dos sócios 
do Hands.

ESPAÇO PARA FAZER 
AMIGOS

Encontrar e fazer parte de 
um grupo também é essencial. 
Ter um ponto de encontro com 
data e horário marcado para 
as pessoas que têm o mesmo 
interesse ajuda a resolver esse 
problema. “Quem nunca jogou 
RPG pode vir e experimentar. 
Quem já joga há muito tempo 
e não tem grupo, aqui encontra 
com quem jogar. Quem tem 
grupo e não tem espaço pra 
jogar, vem para o bar resolver 
esse problema”, afirma Rodri-
go Cuesta, sócio do Hands. A 
procura pelo espaço é grande e 
as vagas para os jogos precisam 
ser feitas com antecedência, já 
que as mesas estão sempre lo-
tadas. 

EXPERIÊNCIAS
A novidade trouxe joga-

dores veteranos, curiosos e 
reavivou paixões adormecidas 
como a de Tomas Vieira de 
Paula, 25, que jogava quando 
era criança com os amigos do 
condomínio e deixou a prática 
por anos, até ser convidado por 
um amigo para visitar o bar em 
um dia de RPG. “Bateu a von-
tade de jogar de novo. É um 
jogo que não tem ganhador, 
todo mundo ganha e se diver-
te”, diz.

O público é composto por 
diferentes perfis, como o de 
Artur Remmer, 26, que joga 
Role Playing Games há 11 
anos, desde a infância. “Você 
socializa com os amigos e até 
com pessoas que você não co-
nhece. É uma maneira de co-
nhecer gente nova e o ambien-

te aqui no Hands é muito bom 
pra isso”, conta. 

Para alguns o interesse pe-
las sessões de interpretação ga-
nham uma importância maior 
do que apenas alguns momen-
tos de diversão, como explica 
Pedro Roberto, 17. “O RPG me 
ajudou a passar por fases difí-
ceis da minha vida”.

O ambiente que reúne bar, 
lanchonete e decoração ligada 
ao mundo nerd também cha-
ma a atenção dos jogadores. 
“Achei esse lugar incrível, ma-
ravilhoso. Pra qualquer lado 
que você olhe tem coisas mui-
to legais. Dá vontade de jogar, 
curtir com os amigos, comer... 
aqui é perfeito”, diz Eliza Aze-
vedo, 23.

O advogado Gustavo Mar-
tins, 23, que nunca tinha jo-
gado RPG e visitou o bar pela 
primeira vez concorda. “É um 
lugar bom pra se reunir, porque 
você pode comer alguma coisa, 
pode beber enquanto joga com 
os amigos e até com gente que 
você não conhece. Você se en-
turma e acaba fazendo novas 
amizades. Gostei muito de ter 
conhecido este lugar.”

UM ESPAÇO GEEK NA 
CIDADE

Um bar com “cardápio de 
jogos” com mais de 200 op-
ções. É essa proposta diferen-
te que fez o Hands Bar Board 
Games se destacar desde sua 
inauguração, em 2016. A casa 
maringaense foi a primeira 
luderia do Paraná e se propõe 
a combinar os ambientes de 
uma lanchonete de qualidade, 
um bar com chope e cerveja 
trincando e uma coleção de 
jogos para a famílias inteiras 
ou grupos de amigos de todas 
as idades se divertirem muito, 
tudo em um só ambiente.

A ideia de combinar delí-
cias gastronômicas e jogos de 
tabuleiro foi trazida da Europa 
e ganhou novidades em ju-
nho deste ano, quando os pri-
mos Diego, Rodrigo e Gabriel 
Cuesta assumiram o negócio. 
Depois de uma temporada em 
Portugal, eles decidiram trans-
formar a paixão por jogos e 
pelo universo “geek” em negó-
cio e compraram o bar. 

A proposta do Hands fica 
explícita assim que você chega 
ao bar: nas paredes, prateleiras, 
escadas, todos os itens de de-

coração remetem ao universo 
“geek”. Super-heróis, persona-
gens de jogos, filme e animes, e 
é claro, muita alusão aos jogos 
de tabuleiro. “A ideia é exaltar 
a cultura nerd e ser um centro 
de referência para quem curte 
esse estilo, que há muito tem-
po deixou de ser algo pejora-
tivo e que vem ganhando cada 
vez mais adeptos”, conta Diego 
Cuesta.

Uma das iniciativas dos 
novos donos do Hands foi a 
de buscar parcerias com ou-
tros nomes da cidade ligados 

a essa cultura. Além da parce-
ria com a Taverna do Caneco 
Quebrado no RPG, outra que 
já entrou em operação é com 
a Inkomingstore, um estú-
dio criativo e grife online que 
produz peças exclusivas da 
cultura geek e que encontrou 
no Hands o espaço ideal para 
vender suas peças um uma 
“loja física”. 

Quem curte a cultura nerd 
não pode deixar de conhecer 
a casa. “Estamos abertos para 
quem quer vir se divertir so-
zinho ou com amigos, comer 

bem, tomar uma bebida e até 
mesmo fazer seu evento aqui”, 
convida Rodrigo Cuesta.

SERVIÇO:
RPG no Hands Bar Board 

Games
Endereço: Avenida Cerro 

Azul, 1028 – Zona 2
Quando: toda quarta-feira 

a partir das 19h
Contato: 44 3037-5219 / 

facebook : https://www.face-
book.com/handsbarboardga-
mes/ instagram:  @handsbar-
boardgames

O português Cristia-
no Ronaldo, o croata 
Luka Modric e o egíp-

cio Mohamed Salah foram 
anunciados nesta segunda-
-feira como finalistas do prê-
mio The Best, da Fifa, entre 
os quais não está o argentino 
Lionel Messi, e em que, no 
feminino, a brasileira Marta 
concorrendo entre as três me-
lhores jogadoras.

A divulgação dos nomes 
foi feita em uma cerimônia 
realizada em Londres, que 
contou com a presença do di-
namarquês Peter Schmeichel, 
do nigeriano Nwankwo Kanu 
e dos ingleses Sol Campbell e 
Kelly Smith, todos ex-jogado-
res, com passagem pelas res-

pectivas seleções.
Entre os homens, CR7 vai 

em busca do terceiro título 
consecutivo de melhor fute-
bolista do ano. O português 
domina a premiação desde 
2016, quando a Fifa a refor-
mulou e a renomeou como 
'The Best' (Os Melhores, em 
tradução livre), após o fim da 
parceria com a revista france-
sa "France Football". 

Agência EFE

A brasileira 
Marta está 

concorrendo 
entre as três 

melhores 
jogadoras.

Bruno Miani – ZDL


