
Brasil abre novo título de 10 anos no mercado externo

O Tesouro Nacional emitiu, no dia 7 de maio de 2009, seu novo benchmark de 10 anos, o 
bônus Global 2019, no valor de US$ 750 milhões. O Bônus de 10 anos foi vendido ao preço de 
100,539% do seu valor de face, resultando em yield (taxa de retorno para o investidor) de 
5,8% a.a.. O spread da operação foi de 252 pontos-base acima do Treasury (título do tesouro 
americano) com vencimento em fevereiro de 2019, o que representa um resultado positivo 
em relação a outras operações observadas no mercado.
Essa  foi  a  segunda  vez  que  Brasil  acessou  o  mercado  externo  neste  ano,  em  melhores 
condições comparadas à emissão de janeiro. Esse fato pode ser entendido como sinal de 
confiança  do  mercado  em  relação  à  economia  brasileira  e  uma  importante  sinalização 
quanto às condições de mercado vigentes.
Fonte:  http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/resultado/2009/Nimmai2009.pdf, 
acessado em 10 de julho de 2009.

Variação diamésica

1. Observando o texto logo abaixo, sem ler tudo, você é capaz de dizer o assunto tratado?
A leitura do título, bem como da visualização rápida de números e palavras-chave, já fariam supor que se trata de 
economia.

2. Embora o texto esteja escrito em português brasileiro, você consegue compreendê-lo? Que marcas 
presentes nele afetaram (ou não) o seu entendimento?
A presença de um léxico todo diferenciado dificulta muito a leitura desse texto por aqueles que não entendem do 
assunto. Palavras como benchmark, valor de face, spread, pontos-base, desconhecidas pelos leigos em economia, 
praticamente impossibilitam uma compreensão mais profunda do texto.

O texto acima foi extraído de um relatório publicado mensalmente pelo Ministério da Fazenda, 
expondo todos os gastos do governo referentes à previdência, dívida pública etc. Como era de se esperar, 
a linguagem utilizada nele é específica à área econômica, com expressões típicas desse meio. Embora 
esteja  em  português,  temos  a  sensação  de  estar  lendo  um texto  em uma  outra  língua.  Esse  tipo  de 
variação também é previsto pela linguística; trata-se da variação diamésica, que se refere aos diferentes 
usos da língua. Por um lado, há a questão da diferença entre a língua escrita e a falada. Observe o trecho a 
seguir, extraído de dados do NURC (Norma Urbana Culta), um projeto que busca, através da coleta de 
dados de fala, demonstrar como é a fala culta brasileira:

Por esse trecho, que registra fielmente um registro de fala, dá pra perceber como a língua falada se 
afasta da língua escrita: há repetições, hesitações, quebras sintáticas, que acabam por tornar a fala um 
modo bem diferente da escrita. Por outro lado, há diferença de uso em diferentes gêneros da linguagem. 
Assim como o texto acima, escrita em “economês”, há o “internetês”, a linguagem das bulas, assim como 
a de médicos, a linguagem de críticos de arte etc. Todas elas são específicas à área da qual fazem parte,  
utilizando um vocabulário e uma gramática próprios, sejam na escrita ou falada. Um caso interessante de 
variação diamésica é o encontrado em bulas. Há algum tempo, uma resolução do governo previu uma 
mudança nas bulas, que eram técnicas demais para que os pacientes entendessem. Agora, elas vêm assim 
(veja no exemplo):

eu digo os camarins a preparação toda para entrar... principalmente no no corpo de baile né? De... que o 
pessoal todo tem que se exercitar e mudar muito de roupa... eu ach... quer dizer eu tive pouco pouco 
tempo eu estudei acho que uns três anos balé três ou quatro... enão tive assim apresentação em teatros 
nem nada... depois eu larguei mas nessa vez que o Balê Russo veio para cá que nós fomos fazer fundo 
com eles para eles... eu achei aquilo me chocou...  sei lá achei...  por detrás dos bastidores uma coisa 
medonha  uma  baGUNça  treMENda...aquelas  cenas  que  eles  mudam  rapidamente  quer  dizer  é  um 
mundo de gente a trabalhar né? ... e a atrapalhar também (risos).



Dá pra ver pelos exemplos por que houve essa resolução: afinal de contas, a informação que basta 
ao paciente é a contida no pimeiro box, cabendo a do segundo aos médicos, os falantes dessa variante 
diamésica. 

Variação estilística

Um outro tipo de variação ainda estudado pela linguística refere-se ao estilo. Leia o conhecido 
poema  abaixo,  do  autor  português  Fernando  Pessoa,  e  identifique  algumas  peculiaridades  relativas  à 
ortografia.
Portuguez, quere; abysmo; nelle.

Mar Portuguez

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quere passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abysmo deu,
Mas nelle é que espelhou o céu.

Nesse poema, o autor optou por utilizar uma ortografia que soasse arcaica, como em “abysmo”, já 
que ele fala de um assunto antigo (as Grandes Navegações). Esse efeito refere-se a uma variação chamada 
de  estilística.  Ela  não  é  exclusiva  à  literatura;  constantemente,  ao  usar  a  língua,  preferimos  algumas 
formas ao invés de outros, embora todas sejam possíveis e até caibam no mesmo contexto, como em 
diferentes maneiras de se pedir algo emprestado: “Você me empresta...?” “Você empresta... pra mim”, 
“Empresta.. pra mim”, “Você me empresta isso?”. Embora todas caibam na situação, alguns vão preferir 
uma em vez de outra. O estilo é o uso mais individual que pode ser feito da língua.

PARACETAMOL GOTAS - INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

Ação esperada do medicamento:  Paracetamol é utilizado como  analgésico e  antipirético, ou seja, no 
combate à dor e à febre. Sua ação analgésica se faz sentir cerca de 30 minutos após a administração e se 
prolonga por 4 a 6 horas.

PARACETAMOL GOTAS - INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
PARACETAMOL GOTAS - MODO DE AÇÃO 
Analgésico: O mecanismo de ação analgésica não está totalmente determinado. O paracetamol pode 
atuar predominantemente inibindo a síntese de prostaglandinas ao nível do Sistema Nervoso Central e em 
menor grau bloqueando a geração do impulso doloroso ao nível  periférico. A ação periférica pode ser 
decorrente também da inibição da síntese de prostaglandinas ou da inibição da síntese ou da ação de 
outras substâncias que sensibilizam os nociceptores ante estímulos mecânicos ou químicos.




