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Quarteirão da Saúde e 
UBSs de Diadema vão contar 
com estagiários da USCS
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Comércio ainda tem 7 mil vagas 
temporárias para a Páscoa no país
Segundo entidades, maioria das 
oportunidades foi preenchida, mas 
varejo ainda está contratando

A Páscoa 2018 de ve 
empregar 9% mais tra ba
lhadores temporários do 
que no ano passado. A ex
pectativa é de que ao me
nos 54 mil pessoas sejam 
contratadas até abril. A 
maioria das vagas já foi pre
enchida, mas ainda há 7 mil 
disponíveis. Os dados inte
gram pesquisa encomenda
da pela Fe deração Nacional 
e pelo Sindicato Estadual 
das Empresas de Trabalho 
Tempo rário e de Terceiriza
ção (Fenaserhtt/Sindepres
tem) ao Centro Nacional de 
Modernização Empresarial 
(Cenam). O estudo foi reali

zado com grandes (4%), mé
dias (52%) e pequenas (44%) 
empresas do setor no Brasil. 
A indústria do chocolate, 
que deve ser responsável 
por 38% das vagas, já admitiu 
17 mil temporários em todo 
o Brasil e provavelmente 
não fará mais contratações. 
Nesta área, as contrações 
para a Páscoa começam em 
setembro do ano anterior.O 
comércio, por sua vez, deve 
responder por 62% dos pos
tos temporários e, até o mo
mento, já preencheu cerca 
de 30 mil vagas, restando 
ainda 7 mil oportunidades. 

Comércio representa 62% da demanda por vagas temporárias neste ano
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Começa prazo para envio de 
declaração do Imposto de Renda
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Michels: “gostaria de dar as boas-vindas 
aos alunos da Universidade de São Caetano 
que vão atuar em nosso município”
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política

Capacidade de endividamento 
do ABC é de R$ 6,2 bilhões

Se o ABC fosse uma cida-
de, com apenas uma prefei-
tura, a capacidade atual de 
contrair financiamentos de 
médio e longo prazo seria 
da ordem de R$ 6,2 bilhões, 
que poderia ser utilizado, 
de acordo com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, por 
um período de 4,7 anos. 
Para est ano o valor possí-
vel de contratação de cré-
dito é de R$ 1,294 bilhão. 
A projeção é um dos dados 
apresentados durante lan-
çamento do Observatório 
de Políticas Públicas, Em-
preendedorismo e Conjun-
tura da  Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do 
Sul (USCS). 

Os números, assim como 
dados sobre a indústria, em-
prego, empreendedorismo e 
outros, constam na primeira 
Carta de Conjuntura lançada 
pela USCS. O próximo docu-
mento será lançado em maio e 
a periodicidade das publicações, 
feitas por professores e alunos, 
incluindo doutorandos e mes-
trandos, será bimensal.

Os dados foram compilados 
do site do Tesouro Nacional e 
não consideram as informações 
de Rio Grande da Serra, que 
não estavam disponíveis. En-
tre as cidades, a melhor capaci-

ALinE MELO 
aline@diarioregional.com.br

dade de endividamento é a de 
São Caetano, que compromete 
hoje com dívidas consolidadas 
7,24% da sua receita corrente 
líquida. A situação mais crítica é 
de Mauá, com 117,54% de en-
dividamento. A LRF estabelece 
o teto de 120% (veja os dados de 
todas as cidades na tabela).

“Este ano os prefeitos es-
tão no seu segundo ano de 
gestão e começam a executar 
os projetos do PPA (Planeja-
mento Plurianual), que tem 
validade até 2021. Esses nú-
meros dão uma dimensão do 
quanto cada prefeitura po-
deria investir em projetos de 
médio e longo prazo”, expli-
cou o professor e doutorando 
Francisco Funcia, autor do ar-
tigo que aborda a capacidade 

Projeção é do Observatório 
de Políticas Públicas, 
Empreendedorismo e 
Conjuntura da USCS

de endividamento das cidades 
e um dos integrantes da equi-
pe técnica do Observatório.

impacto
“Procuramos mostrar tam-

bém os dados da Capital, pela 
proximidade geográfica do 
ABC e pelo impacto que ocor-
re na região cada vez que um 
serviço público é deficiente na 
cidade, especialmente nas áreas 
de divisa, e também do Estado, 
que poderia, pela lei, auxiliar as 
cidades com financiamentos”, 
pontuou o professor. “O nível 
de endividamento de 170,92%, 
no entanto, mostra que essa 
capacidade está bem compro-
metida”, completou. Pela lei, o 
limite de endividamento dos 

Estados é de até 200% da recei-
ta corrente líquida.

Funcia destacou, ainda, que 
também pela lei, as cidades po-
dem contratar, anualmente, 
financiamentos que represen-
tem apenas 15% da sua receita 
corrente líquida, daí a projeção 
de quanto tempo cada prefeitu-
ra levaria para esgotar a capaci-
dade total de endividamento. 
“De uma forma geral, com exce-
ção de Mauá, as atuais gestões 
teriam todo o período do atual 
PPA para executar operações 
financeiras, ao passo que o pró-
ximo governador que for eleito 
em outubro, teria apenas o pró-
ximo ano para contratar obras 
de médio e longo prazo e limita-
ções para parcerias com as ges-
tões municipais”, afirmou.

Índice de
endividamento 

 (%)

Diadema 0,413 1,000 0,787 41,32

Mauá 1,039 0,884 0,21 117,54

R.Pires 0,86 0,246 0,209 35,11

S.André 1,299 2,140 1,268 60,74

S.Bernardo 1,224 3,116 2,514 39,3

S.Caetano 0,89 1,240 1,399 7,24

ABC* 4,153 8,628 6,2  48,14

S.Paulo (Cap) 37,894 47,299 18,865 80,12

S.Paulo (Es.) 259,055 151,562 44,069 170,92

CIDADE Dívida 
consolidada 

líquida*

Receita 
corrente  
líquida 

Saldo 
potencial de  

endividamento 

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO
Dados dos municípios do ABC em R$ bilhões

Fonte: Elaboração do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS com dados 
do Tesouro Nacional * Os dados de Rio Grande da Serra não estavam disponíveis

Para celebrar 
50 anos, USCS 
lança Observatório

SÃO CAETAnO - A 
Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul lançou, 
o Observatório de Políticas 
Públicas, Empreendedo-
rismo e Conjuntura. Sob 
direção das Pró-Reitorias 
de Graduação e de Pós-Gra-
duação, o Observatório tem 
como objetivo contribuir 
para uma leitura objetiva 
da realidade econômica do 
ABC e, com isto, propiciar 
o aperfeiçoamento das po-
líticas públicas e privada. O 
lançamento faz parte das 
celebrações de 50 anos da 
instituição.

“Vamos observar aten-
tamente alguns fenôme-
nos na região ligados à 
economia, contabilidade, 
administração; comercio 
exterior, inovação tecnoló-
gica, empreendedorismo, e 
políticas públicas”, explicou 
o professor Jefferson José 
da Conceição, um dos coor-
denadores do Observatório. 
“Vamos produzir seis cartas 
por ano, bimensais, com 
documentos sintéticos, mas 
densos”, completou.

Pesquisas
Um dos objetivos do 

projeto é estimular a pro-
dução de pesquisas de pro-
fessores e docentes. “Com 
o Observatório temos a 
reunião, do que posso di-
zer que é a tradição da uni-
versidade e a questão da 
análise das políticas públi-
cas por meio de indicado-
res que a pesquisa socioe-
conômica tem trazido”, 
destacou o professor Fran-
cisco Funcia, que também 
faz parte da coordenação 
do projeto. (Aline Melo)
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Afazeres domésticos afetam inserção  
de mulheres no mercado de trabalho
Pesquisa mostra que, com 
mais tempo dedicado à 
casa, trabalhadoras têm 
buscado jornadas flexíveis

As trabalhadoras 
brasileiras ainda ga-
nham menos e despen-
dem mais tempo do que 
os homens com os cui-
dados da casa e de fami-
liares, segundo pesquisa 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) divulgada por 
ocasião do Dia Interna-
cional da Mulher, come-
morado hoje.

Elas dedicaram 73% a 
mais de horas para cuida-
dos de pessoas ou afazeres 
domésticos do que homens 
em 2016: 18,1 horas se-
manais para as mulheres, 
contra 10,5 horas para os 
homens.

Os dados do IBGE, ex-
traídos da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Contínua, 
mostram que a desigual-
dade no  tempo despendi-
do para essas atividades é 

maior no Nordeste, onde 
a dedicação das mulheres 
é 80% superior à dos ho-
mens, chegando a 19 horas 
semanais. A comparação 
também se agrava no re-
corte por raça e idade. São 
18,6 horas semanais dedi-
cadas por mulheres pretas 
ou pardas em 2016. Entre 
as brasileiras acima de 50 
anos, a dedicação supera as 
19,2 horas.

A responsabilidade pe-
los afazeres domésticos 
afeta a inserção das mulhe-
res no mercado de trabalho 
Com mais tempo dedicado 
aos cuidados da casa e de 
familiares, é comum buscar 
jornadas de trabalho mais 
flexíveis.

“Mulheres que neces-
sitam conciliar trabalho 
remunerado com afazeres 
domésticos e cuidados, em 
muitos casos, acabam por 
trabalhar em ocupações 
com carga horária reduzi-
da”, diz o IBGE.

A proporção das que 
trabalham em período par-
cial, de até 30 horas, é de 
28,2%. Entre os homens, 
esse porcentual ficou em 
14,1% em 2016. 

As desigualdades se 
acentuam por região: en-
tre as mulheres no Norte e 
no Nordeste, o percentual 
de mulheres em jornada 
parcial beira os 37%. No re-
corte por raça, também há 
maior disparidade (31,3% 
entre pretas ou pardas e 25% 
entre as brancas).

Em relação aos rendi-
mentos médios do traba-
lho, as mulheres seguem 
recebendo 75% do que os 

homens recebem. “Contri-
bui para isso a própria natu-
reza dos postos de trabalho 
ocupados pelas mulheres, 
em que se destaca a maior 
proporção dedicada ao tra-
balho parcial”, diz o IBGE.

A despeito da persisten-
te desigualdade no merca-
do de trabalho, nos últimos 
30 anos, o nível de escolari-
dade das mulheres cresceu 
em relação aos homens. Na 
faixa etária de 15 a 17 anos, 

a frequência à escola ficou 
em patamar muito pró-
ximo para ambos (87,1% 
para mulheres e 87,4% para 
homens). Na faixa entre 18 
e 24 anos, a frequência de-
las é superior (34,1%) à dos 
homens (31,6%).

Na população de 25 
anos ou mais com superior 
completo, os homens apa-
recem com 13,5%, abaixo 
dos 16,9% das mulheres. 
(Folhapress)

Arquivo

Pesquisa mostra que mulheres recebem 75% da remuneração dos homens

Atividade na indústria paulista cai 0,9%, mas mantém tendência de retomada
SÃO PAULO – O Indi-

cador de Nível de Atividade 
(INA) da indústria paulista 
recuou 0,9% em janeiro ante 
dezembro na série com ajus-
te sazonal, revelam dados 
divulgados pela Federação 
e pelo Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp/Ciesp). Na série sem 
ajuste, o resultado para o 

mês ficou positivo em 2,6%
Na comparação com ja-

neiro do ano passado, o indi-
cador avançou 7,6% e teve a 
melhor variação positiva nes-
ta base de comparação desde 
2013, quando subiu 6,5%. 
Entre os itens que compõem 
o INA, as vendas reais man-
tiveram-se estáveis no mês, 
mas a variável das horas tra-

balhadas na produção e o Ní-
vel de Utilização da Capacida-
de Instalada (Nuci) recuaram 
1,1% e 0,5 ponto porcentual, 
respectivamente, na análise 
com ajuste sazonal.

“A queda do INA em 
janeiro não reverte a ten-
dência de recuperação e do 
crescimento da indústria 
para os próximos meses, 

com a retomada do em-
prego. Não vamos ter forte 
ritmo de crescimento, mas 
um ritmo de crescimento 
possível”, comentou o se-
gundo vice-presidente da 
Fiesp, José Ricardo Roriz 
Coelho, ao lembrar que o 
INA teve crescimento con-
secutivo nos últimos dois 
meses – 0,5% em novem-

bro e 1,8% em dezembro.
Entre os setores pes-

quisados, o destaque ficou 
por conta de celulose, papel 
e produtos de papel, com 
queda de 0,3% em janeiro. 
O INA do setor de bebidas 
também recuou (-1,9%) 
no mês. As horas trabalha-
das tiveram leve avanço de 
0,2%. (Folhapress)
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Páscoa ainda tem sete mil vagas de 
emprego temporárias em aberto no país
Segundo entidades, 
maioria das oportunidades 
foi preenchida, mas varejo 
ainda está contratando

A Páscoa deste ano de
ve empregar 9% mais tra
ba lhadores temporários 
do que em 2017. Embora o 
cenário econômico seja de 
lenta recuperação, a expec
tativa é de que ao menos 54 
mil pessoas sejam contra
tadas até abril. A maioria 
das vagas (47 mil) já foi pre
enchida, mas ainda há 7 mil 
disponíveis. 

Os dados integram pes
quisa encomendada pela Fe
deração Nacional e pelo Sindi
cato Estadual das Empresas de 
Trabalho Tempo rário e de Ter
ceirização (Fenaserhtt/Sinde
prestem) ao Centro Nacional 
de Modernização Empresarial 
(Cenam). O estudo foi realiza
do com grandes (4%), médias 
(52%) e pequenas (44%) em
presas do setor no Brasil.

A indústria do chocolate, 
que deve ser responsável por 
38% das vagas, já admitiu 17 
mil temporários em todo o 
Brasil e provavelmente não 
fará mais contratações. Nesta 
área, as contrações para a Pás
coa começam em setembro do 
ano anterior.

O comércio, por sua vez, 
deve responder por 62% dos 
postos temporários e, até o 
momento, já preencheu cerca 
de 30 mil vagas, restando ain
da 7 mil oportunidades.

Vander Morales, presiden
te das duas entidades, está 
otimista. “Notamos na pes
quisa que 37% das empresas 
especializadas em temporários 
para o mercado de trabalho 
perceberam aumento na de
manda por candidatos. Ape
nas 19% reportaram redução 
em relação a 2017”, afirmou. 
Para o executivo, a reforma 
trabalhista é um fator positivo 
para o setor.

Ainda segundo a pesqui
sa, a remuneração pode variar 
entre R$ 1.100 e R$ 2.179, de 
acordo com a função. A maior 
parte dos contratos (33%) de

verá ter duração acima de 91 
dias, enquanto 7% dos candi
datos devem ser contratados 
para menos de 30 dias.

Oportunidades
A Luandre, agência de 

empregos com unidade em 
Santo André, já recrutou 
cerca de 850 trabalhadores 

para atender a demanda do 
período e oferece mais 200 
oportunidades no início des
te mês, disponíveis princi
palmente no varejo.

“Em agosto de 2017 come
çamos a trabalhar as vagas da 
indústria. No início de janeiro 
recebemos os pedidos de logís
tica e varejo, com solicitações 

de vendedores, estoquistas, 
repositores de mercadorias, 
entre outras vagas”, afirmou 
Andrea Tenuta, gerente de Re
cursos Humanos da agência.

A previsão da Associação 
Brasileira do Trabalho Tem
porário (Assertem) para efeti
vação dos trabalhadores é em 
torno de 4,5%.

Divulgação

Comércio representa 62% da demanda por vagas temporárias neste ano

Prazo para envio de declarações do Imposto de Renda vai até 30 de abril
SÃO PAULO – Come

çou dia 1º o período para 
envio do Imposto de Renda 
2018 (anobase 2017). O 
prazo vai até as 23h59 de 
30 de abril. A Receita Fe
deral estima que 28,8 mi
lhões de declarações serão 
entregues – foram envia
das 28,5 milhões em 2017. 
Está obrigado a declarar 
quem recebeu em 2017 
rendimentos tributáveis 

em valores superiores a R$ 
28.559,70.

A principal mudança é a 
exigência da inclusão do CPF 
dos dependentes com oito 
anos ou mais. No ano passa
do, a regra valia para 12 anos.

Além disso, as fichas de 
bens terão mais campos, 
como o da inscrição do imó
vel e do Renavam do carro. O 
preenchimento será obriga
tório a partir de 2019, mas 

especialistas recomendam 
que já seja feito.

“No caso do veículo, é 
mais fácil porque o núme
ro está no documento. Para 
imóveis, é preciso ir atrás de 
escritura ou matrícula. A se
gunda via pode ser solicitada 
no cartório de notas ou de re
gistro de imóveis”, disse Sa
mir Choaib, do Choaib, Paiva 
e Justo Advogados.

“Cada vez mais a Receita fe

cha o cerco com o cruzamento 
de dados”, disse Antonio Co
lucci, advogado tributarista do 
Chamon Santana Advogados

Valter Koppe, supervisor 
do IR em São Paulo, afirmou 
que alguns profissionais libe
rais, como médicos, dentistas 
e advogados, passaram a ter 
de detalhar e individualizar as 
informações de pagamento, e 
o mesmo será exigido dos cor
retores de imóveis neste ano.

Sem dúvidas
Foi publicada, em outu

bro de 2017, instrução que 
unifica regras e esclarece a 
interpretação a certos assun
tos. Um deles é a possibilida
de de o filho ser considerado 
dependente por apenas um 
dos pais no caso de guarda 
compartilhada. “A Receita 
já pegava isso, mas ago ra 
ganha força de norma”, dis
se Koppe. (Folhapress)
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Saúde de Diadema é premiada em 
programa do governo federal
Cidade recebeu  
R$ 184 mil em 
recursos por atingir 
meta de cirurgias

procedimentos fazem parte 
da rotina dos atendimentos 
oferecidos à população nos 
hospitais de todo o país, de 
forma integral e gratuita, 
por meio do Sistema Único 
de Saúde.

Audiência
A Secretaria de Saúde de 

Diadema realizou, ontem 
(28), apresentação da audi-
ência pública da pasta, com 
os dados financeiros do últi-
mo quadrimestre de 2017. 
De acordo com os números, 
a cidade fechou o ano gas-
tando 39,36% dos recursos 
próprios em ações de saúde, 
bem acima do limite mí-
nimo de 15% estabelecido 
pela Constituição. No total 
foram gastos R$378,3 mi-
lhões. 

“Diadema vem manten-
do um patamar alto de gas-
to, uma manutenção histó-

A Secretaria de Saú-
de de Diadema recebeu 
do Ministério da Saúde 
R$ 184 mil destinados a 
realização de cirurgias 
eletivas. O valor é uma 
premiação à cidade por 
atingir a meta de proce-
dimentos em 2017. Den-
tre os 645 municípios do 
Estado, apenas 18 foram 
contemplados e Diade-
ma foi o único do ABC. 

“É um prêmio, uma vitó-
ria, tanto que o Ministério 
da Saúde não só reconhece, 
como nos dá recursos adi-
cionais para continuarmos 
no projeto. Então, serão 
mais cirurgias de cataratas, 
mais cirurgias de vesícula, 
mais pequenas cirurgias 
que vamos poder fazer com 
esse recurso adicional”, afir-
mou o secretário de Saúde 
do município, Luiz Claudio 
Sartori. “Queremos gastá-
lo logo, para ver se fazemos 
jus a mais uma cota parte”, 
completou o gestor.

Entre as cirurgias eleti-
vas, procedimentos de mé-
dia e alta complexidade, sem 
caráter de urgência, estão as 
de pele, tecido subcutâneo, 
oftalmológicas; de glându-
las endócrinas; cirurgias do 
sistema nervoso central e 
periférico; das vias aéreas 
superiores, da face, cabe-
ça e pescoço; oncológicas; 
do aparelho circulatório e 
digestivo; além das do apa-
relho osteomuscular. Esses 

rica de dez anos para cá. No 
SUS (Sistema Único de Saú-
de) esse gasto dos recursos 
próprios é considerado lou-
vável. Porém, nós, que es-
tamos na gestão, sabemos 
o quanto isso nos preocupa 
e o quanto custa para man-
ter nesse nível. Gastamos 
40% com saúde, 25% é 
constitucional com a Edu-
cação, já somam 65% de 
um bolo de 100%. Sobra 
pouco para fazer as outras 
coisas”, ponderou o secre-
tário de Saúde.

Sartori destacou que 
mesmo com a manutenção 
média dos gastos - dos quais 
56% são com a folha de pes-
soal e encargos – a queda na 
arrecadação faz com que o 
porcentual de comprometi-
mento da receita com a área 
aumente. “O gasto sobe na 
medida em que as receitas 
caem. Diadema é muito de-

pendente do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços), a crise que é 
do Estado de São Paulo, do 
país, faz com que as pesso-
as comprem menos, vão ao 
cabeleireiro menos vezes, e 
esses impostos caem. Não é 
a nossa despesa que está su-
bindo, é a nossa receita que 
está caindo”, frisou.

Febre amarela
A Campanha de Va-

cinação contra a Febre 
Amarela continua. Segun-
do o secretário de Saúde 
de Diadema, a cidade já 
imunizou 55% de toda a 
população e agentes têm 
feito a imunização nos do-
micílios das áreas conside-
radas mais críticas. A cida-
de tem um caso da doença 
confirmado. O munícipe 
se contaminou em Minas 
Gerais.

ALINE MELO
aline@diarioregional.com.br

Thiago Benedetti/PMD

Sartori destacou que o prêmio significa reconhecimento

Rede de saúde 
vai contar com 
universitários de 
Medicina da USCS

DIADEMA - A partir 
deste mês, Diadema contará 
com uma novidade em sua 
rede de saúde: 170 universi-
tários do curso de Medicina 
da Universidade Municipal 
de São Caetano (USCS) vão 
estagiar nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS) da cida-
de e também no Quarteirão 
da Saúde.

Desde o fim de fevereiro, 
os estudantes estão conhe-
cendo os órgãos públicos 
de saúde da cidade para 
iniciarem o estágio que terá 
duração até o fim do ano, 
podendo ser prorrogado. Es-
ses alunos, que integram os 
1º, 2º e 3º anos, estarão sub-
divididos em grupos para 
auxiliarem no atendimento 
aos munícipes.

Às quartas, quintas e 
sextas-feiras, das 9h às 16h, 
um primeiro grupo atende-
rá em dez Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs). Já uma 
segunda turma trabalha-
rá às segundas e terças no 
Quarteirão, onde atuarão 
nos ambulatórios de derma-
tologista; de suporte para o 
desenvolvimento neurocog-
nitivo e matriciamento e de 
geriatra para a atenção bási-
ca e especializada.

Na aula magna realiza-
da no Quarteirão da Saúde, 
o prefeito Lauro Michels 
(PV) recepcionou os esta-
giários. “Gostaria de dar as 
boas-vindas aos alunos da 
Universidade de São Caeta-
no que vão atuar em nosso 
município com a supervi-
são dos nossos excelentes 
profissionais da Saúde. 
Aproveitem ao máximo 
está oportunidade. Tenho 
certeza que esta vivência 
vai somar tanto na carreira 
profissional, como na vida 
pessoal de cada um de vo-
cês”, declarou. (RL)
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Sentada no banco de trás do carro, com os olhos vidrados na tela do 
celular, a garotinha de cabelo rosa parece alheia a outra mudança de ci-
dade, de casa, de escola. “O lar é onde está o coração”, sugere a trilha 
sonora, antes de mãe e filha estacionarem o veículo em frente a uma 
mansão mal-assombrada. Após essa breve apresentação, não é preciso 
grande esforço para adivinhar os rumos de “Duda e os Gnomos”, ani-
mação insossa dirigida por Peter Lepeniotis, animador canadense que 
também assina o morno “O que Será de Nozes” (2014).

A história de Duda - que se chama Chloe na versão original-, discorre sobre 
as dificuldades enfrentadas pela criança diante de um novo (e às vezes hostil) 
ambiente: se adaptar, fazer novas amizades... Tema bastante habitué em filmes 
infantojuvenis, diga-se. Porém, enquanto uns conseguem fugir do óbvio -”Diver-
tidamente” (2015), dos estúdios Disney, talvez seja o melhor exemplo-, outros se 
agarram aos estereótipos e insistem no mesmo viés.

Sabe-se lá o motivo, a mãe de Duda não aquieta em lugar nenhum. As duas 
ficam pulando de cidade em cidade e, por isso, a menina sofre para levar uma 
vida normal. Vive sozinha, sem amigos. Tenderville, o próximo destino da dupla, 
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‘Duda e os Gnomos’ não 
foge dos estereótipos

tampouco parece promissor. Em um casarão abandonado, meio caindo aos pedaços, 
uns gnomos estranhos espalham-se pelos cômodos.

Apesar de terem potencial, as criaturas fantásticas não acrescentam muito à nar-
rativa. Bem caracterizados e expressivos, os simpáticos baixinhos de chapéus ver-
melhos e pontudos participam de uma subtrama enfadonha sobre portais e seres 
malignos que não inspiram medo algum. Um desperdício.

Enquanto precisa ajudar os tais gnomos, Duda luta para ser aceita na escola; fazer 
parte da seleta turma das garotas populares, que mascam chiclete compulsivamente 
e não largam seus smartphones nem por um minuto (sim, há inúmeras alfinetadas à 
relação de dependência entre os jovens e a tecnologia).

Mas é Liam, um nerd histérico e irritante, quem vai ensinar à protagonista o 
sentido real da palavra amizade. Juntos, os dois embarcam numa corajosa jorna-
da para livrar o “gnomundo” da ameaça dos troggs. Ou, principalmente, para se 
livrarem da ameaça da solidão. Assim, cheia de fios soltos e clichês por todos os 
cantos, a animação “Duda e os Gnomos” se desenrola durante longos 85 minu-
tos, projetando na tela aquilo que grande parcela do público já havia sido capaz 
de antecipar. (Marina Galeano/Folhapress)
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