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Brasil poderá ter mais  
11 Estados e Territórios

Ao aprovar no dia 5 de maio os plebiscitos sobre a criação dos novos Estados 
de Tapajós e Carajás, a Câmara abriu o caminho para que o mapa do Brasil se 
transforme nos próximos anos.  Atualmente, tramitam na Casa mais propostas 
semelhantes que poderão mudar muito mais do que somente a geografia do 
país. Se todas forem aprovadas e receberem o “sim” da população envolvida, o 
Brasil terá mais sete Estados e quatro Territórios Federais.  Atualmente, o país 
é dividido em 27 áreas, sendo 26 unidades da Federação e o Distrito Federal.

As alegações de distância com relação às capitais,  gerando pseudoproblemas 
de desenvolvimento das regiões longínquas, e de diferenças culturais históricas - 
temos uma história de somente 500 anos! - dentro de uma mesma unidade da 
Federação não servem nem para boi dormir, quem sabe para burros...

Os Estados que serão divididos são somente os “ricos” Estados do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, ou seja, mais uma vez, são os Estados do Sul que 
pagarão o preço da farra dos políticos de regiões onde nem vereador deveria ter!

Também é interessante se perguntar qual poderia ser a relevância para 
o país de ter novos Estados como Rio Negro, Solimões e Juruá, três lugares 
onde nem índio tem!

A criação de um novo Estado, a partir do zero, gera um gasto de centenas de 
milhões de reais com repartições públicas do Executivo, Legislativo e Judiciário, 
novos deputados, senadores e serviços públicos. uma verdadeira festança para 
os nossos políticos, que vão engordar substancialmente seus já gordos bolsos 
com a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Claro, esqueci, depois da criação existe a manutenção... ad perpetuum!
Haja impostos para satisfazer essa gargantuesca voracidade política!
Mesmo assim, ainda lhes desejamos boa leitura!

Michel A. Wankenne
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OLEO DE GIRASSOL ALTO OLEICO  
 TECNOLOGIA E SAUDABILIDADE 

A Dow AgroSciences é referência em produ-
tos para a agricultura, oferecendo sementes, bio-
tecnologia e óleos especiais para diferentes países. 
O ÓLEO DE GIRASSOL ALTO OLEICO 
da Dow AgroSciences possui zero trans, baixo 
percentual de gorduras saturadas, que conferem 
alta estabilidade ao óleo e não inteferem no sabor 
do produto final, quando das diferentes aplicações 
(frituras, panificação, etc.).

A Dow AgroSciences é a única empresa do 
setor que possui um Programa Integrado 100% 
rastreável, pelo qual controla a cadeia, desde o 
fornecimento da semente ao agricultor até o 
refino do óleo.

O ÓLEO DE GIRASSOL  ALTO OLEICO 
da Dow AgroSciences é produzido na Argentina e 
no Brasil foi recentemente introduzido no portfolio 
da empresa quantiQ (www.quantiq.com.br) – que, 
desde 1991 representa cerca de 90 empresas 
com produtos das mais diferentes categorias, 
satisfazendo a demanda de mais de 50 segmentos 
do mercado. 

A quantiQ possui uma estrutura comercial 
e logística que cobre todo o território brasileiro. 

“Ver além do que se faz, fazer mais do que se 
vê” – esse é um dos princípios da quantiQ. Para 
oferecer melhores soluções, a empresa trabalha 
focada em atender e entender as características 
de cada segmento de mercado.

Televendas
Sul e Sudeste 0800.770.0813,  

(11) 2195.9189 e (11) 2195.9187
Centro-Oeste, Norte e Nordeste: 
0800.729.9993 e 0800.729.9994

E-mail: nutri@quantiq.com.br


