
Mario Enzio (*)

Apertar Cintos

Nem escrevo a quem 

está sem algum 

emprego, que talvez já 

venha praticando esse 

sacrifício, mas a todos 

que acreditam que essa 

fase conjuntural já 

passou.

Quem acreditava que 
o mês de agosto seria 
uma maravilha viu 

que as previsões não deram 
por esse caminho. Podemos 
melhorar, mas não por agora. 
O FMI esteve fazendo análises 
que algumas ações ainda pre-
cisam ser feitas e a votação da 
PEC no teto para os gastos pú-
blicos demonstra, pelo andar 
dos deputados, que não será 
fácil de ser aprovada. 

Por quê? Porque viver sem 
se preocupar com dinheiro 
é, em grande parte, um dos 
desejos que para uns levaria 
a felicidade. Afi rma-se “se 
não tenho dinheiro não sou 
alguém”.  Deixando de lado es-
sas tontices, para se manter a 
qualidade de vida exigida para 
a dignidade humana, há que se 
prever e verter recursos. 

Entendendo que essa se 
baseia em alguns preceitos 
de facilidades de acesso à 
educação, serviços de saúde, 
saneamento e segurança. E, 
ainda, oferecer condições 
para que se possa desenvolver 
empreendimentos e trabalhos 
honestos. Ou seja, esse é o 
cenário para pavimentar o 
caminho do desenvolvimento 
sustentável do ser humano, 
as tais condições mínimas à 
dignidade que não podem fal-
tar, que de certa forma foram 
tratadas de maneira tímida 
nesses últimos anos. 

Considero que houve mais 
publicidade nos atos desenha-
dos do que nos resultados. Em 
vários anos, se é que houveram 
de fato tentativas ou fazia 
parte de uma encenação para 
manutenção de poder, não 
foram feitas as ditas reformas 
estruturais necessárias.

Quando se falam em re-
formas, alguns – os mais 
privilegiados em seus feudos 
de vantagens obtidas – não 
querem. Já os insatisfeitos 
vêm nessa oportunidade pos-
sível melhora em condições 
econômicas ou sociais. São 
tempos que exigem refl exão 
e, com certeza, mudanças.

Não adianta privilegiar o 
consumo, como foi feito. 

A base para uma revolução, 
uma reviravolta, nos costu-
mes está na boa educação. E 
avaliando esse padrão esta-
mos – infelizmente – muito 
longe de atingir. Isso leva a 
um comportamento ainda 
mais consumista, de quem 
tinha muito crédito e gastou 
demais. Portanto, há muito a 
ser feito. 

Que seja do meu conheci-
mento, quase ninguém gosta 
de considerar a possibilidade 
de deixar de lado alguns 
patamares fi nanceiros. Daí, 
apertar cintos parece que 
é a melhor campanha que 
podemos encabeçar para os 
próximos meses. Isso não é 
ser pessimista, é ser realista. 
Para muitos, como deixar de 
lado gastar sem se preocupar, 
essa cena fi cou para trás. 

Analise esses pontos atuais: 
alguns Estados, catorze, a 
maioria no Norte e Nordeste, 
ameaçam decretar calamida-
de pública, se não houver uma 
ajuda do Governo Federal, 
outros já vêm parcelando 
salários de seus servidores, 
que complicam ainda mais a 
vida dos doze milhões de de-
sempregados. Soma-se a isso 
um número considerável de 
rombo nas contas públicas. 

Nem é preciso sugerir que 
o momento é de ponderação, 
que ainda temos muitos me-
ses com notícias que não irão 
agradar. E se quiser encontrar 
culpados não procure só nos 
personagens de agora.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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Condenado 
por lavagem 
de dinheiro, 

ex-juiz 
Rocha Mattos 

está preso
O ex-juiz João Carlos da 

Rocha Mattos está preso na 
carceragem da Polícia Fede-
ral (PF) na capital paulista. 
O mandado de prisão do ex-
magistrado foi cumprido na 
última quarta-feira (5). No 
mesmo dia, o STF manteve 
o entendimento sobre a pos-
sibilidade da decretação de 
prisão de condenados após 
julgamento em segunda 
instância. Por seis votos a 
cinco, o plenário da Corte re-
jeitou as ações protocoladas 
pela OAB e pelo PEN para 
que as prisões ocorressem 
apenas após o fi m de todos 
os recursos, o trânsito em 
julgado.

Rocha Mattos foi conde-
nado em abril de 2015 pela 
Justiça Federal a 17 anos 
e cinco meses de prisão 
pelos crimes de lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. 
A sentença atendeu a pedido 
feito pelo Ministério Público 
Federal (MPF) por meio de 
uma ação que começou a 
tramitar em 2011. Além da 
pena privativa de liberdade, 
Rocha Mattos foi condena-
do ao pagamento de multa 
equivalente a 303 salários 
mínimos.

Segundo o MPF, o ex-juiz 
recebeu valores sem ori-
gem justifi cada e remeteu 
quantias, de forma ilegal, 
para uma conta bancária na 
Suíça. Os recursos ilegais, 
de acordo com o MPF, fo-
ram identifi cados em três 
ocasiões. A primeira, em 
2003, quando investigadores 
encontraram US$ 550,5 mil 
na casa da ex-mulher do juiz, 
Norma Regina Emílio Cunha, 
e o equivalente a R$ 790 mil 
em contas no Brasil e no 
exterior. Na segunda, após 
quebra de sigilo bancário, 
as autoridades constataram 
um depósito de R$ 116 mil. 
Por fi m, o inquérito revelou 
movimentações no valor 
de US$ 12 milhões em uma 
conta de Rocha Mattos no 
banco suíço BNP Paribas, 
sem conhecimento da Re-
ceita Federal (ABr).

A 12ª Câmara Cível do TJ-
RJ condenou o ex-governador 
do estado, Sérgio Cabral, e a 
empresa francesa Michelin a 
ressarcir os cofres públicos, 
por benefícios fi scais irregula-
res. Segundo informações do 
Ministério Público Estadual 
(MPE), os benefícios do ICMS 
foram concedidos a partir de 
2010. A cobrança do imposto foi 
sendo adiada, por prazo inde-
terminado, enquanto a empresa 
comprava maquinário para a 
ampliação de sua fábrica em 
Itatiaia, no sul fl uminense.

O processo começou como 
uma ação popular, que pedia 
para a Justiça considerar os 
benefícios ilegais. Mas a ação foi 
julgada improcedente. Então, 
a 11ª Promotoria de Justiça 
de Fazenda Pública, do MPE, 
recorreu da decisão ao Tribunal 
de Justiça. Os valores a serem 
ressarcidos não foram divulga-
dos pelo Ministério Público. Em 
nota, divulgada por sua assesso-
ria, Cabral considerou a decisão 

Ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

Sancionada pelo presidente Michel Temer, 
a lei que reprime e endurece penalidades 
àqueles que cometem tráfi co nacional e 
internacional de pessoas foi publicada no 
Diário Ofi cial da União de sexta-feira (7). 
A lei prevê também medidas de atenção e 
proteção para as vítimas desse tipo de crime. 
Conhecida como Marco Legal do Combate ao 

Tráfi co de Pessoas, a nova lei institui, como 
Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfi co de 
Pessoas, o 30 de julho.

De acordo com a nova lei, o crime de tráfi co 
de pessoas passa a ser incluído no Código Penal, 
tipifi cado por ações que visem “agenciar, aliciar, 
recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar 
ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, 

violência, coação, fraude ou abuso”.
O texto detalha quais seriam as fi nalidades 

desse tipo de prática. Entre elas estão as de 
remoção de órgãos, tecidos ou qualquer parte 
do corpo; a de submeter a pessoa a qualquer tipo 
de servidão ou trabalho em condições análogas 
à escravidão; a de adoção ilegal e, por fi m, a de 
exploração sexual (ABr).

De 2013 a 2015, o número de 
salas de cinema no país cres-
ceu 12,2%, de 2.679 unidades 
em 2013 para 3.005 em 2015. 
Apesar do crescimento, 46% 
dos brasileiros não dispõem de 
salas de cinema no município 
onde vivem. Em 2012, esse 
percentual era de 51,6%. Os 
dados fazem parte do estudo 
Impacto Econômico do Setor 
Audiovisual Brasileiro, feito 
pela Tendências Consultoria 
e pela Motion Picture Asso-
ciation (MPA), a pedido do 
Sindicato da Indústria Au-
diovisual, com sede no Rio 
de Janeiro. 

O estudo levou em con-
sideração as informações 
mais recentes da Matriz de 
Insumo - Produto (MIP) de 
2013, elaborada pelo IBGE e 
que analisa a estrutura pro-
dutiva brasileira e os dados 
da Rais, referentes a 2013 e 
2014. “Há uma concentração 
geográfi ca das salas de cine-
ma em relativamente poucos 
estados, portanto, precisa ter 
mais oferta física para que 
as pessoas possam consumir 
também produto audiovisu-
al”, disse o diretor da Motion 
Picture Association, Ricardo 
Castanheira.

De 2013 a 2015, o número de salas de cinema no país cresceu 

de 2.679 unidades em 2013 para 3.005 em 2015.

Do total, 81 tiveram emer-
gência reconhecida pelo 
Ministério da Integra-

ção, que divulgou na sexta-feira 
(7) o reconhecimento de mais 
quatro cidades, por meio da 
Secretaria Nacional de Defesa 
Civil.

A publicação, no Diário Ofi cial 
da União, inclui as cidades de 
Iraquara - Chapada Diamantina 
- Livramento de Nossa Senhora 
- Sertão Produtivo – Poções - re-
gião de Vitória da Conquista - e 
Santa Maria da Vitória - Bacia do 
Rio Corrente (afl uente do Rio 
São Francisco). A portaria 181 
contempla as cidades citadas 
para recebimento de auxílio, 
como caminhões-pipa.

Apesar da chuva dos últimos 
dias, em alguns pontos do 
estado a situação continua 
de emergência, já que a pre-
cipitação foi mal distribuída, 
o que não alterou o nível de 

Municípios da Bahia continuam em situação de emergência, 

pincipalmente na região do Semiárido do estado.
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Seca afeta 90 municípios 
baiano; mais quatro em 
estado de emergência

Com a falta de chuva, 90 municípios da Bahia continuam em situação de emergência, principalmente 
na região do Semiárido do estado

governo federal, são 81 mu-
nicípios, cuja população soma 
cerca de 1,5 milhão de pessoas, 
atingidas pela seca. A maioria 
dos municípios em situação 
de emergência é atendida pela 
Operação Pipa, do Exército 
Brasileiro, com recursos do 
governo federal. No entanto, 
os moradores de Canudos, 
Cansanção, Chorrochó, Curaçá, 
Iramaia, Lagoa Real, Maracás, 
Quinjingue, Saúde e Uauá são 
atendidos por carros-pipa, em 
convênios com a Sudec.

A estiagem tem causado de-
sabastecimento de água potável 
nos municípios, além de prejuí-
zos à agricultura e pecuária em 
algumas regiões, sobretudo no 
Semiárido. Segundo a Sudec, a 
situação incomum foi enfren-
tada pelos municípios do Sul e 
do extremo Sul baiano, desde 
2015, com pouca ocorrência de 
chuva (ABr).

água nos reservatórios e nos 
rios que abastecem as cidades. 
Segundo a Superintendên-
cia de Defesa Civil da Bahia 
(Sudec), desde o início do 
ano, 277 municípios foram 
homologados pelo estado, 109 

reconhecidos pelo governo 
federal, o que totaliza 3,3 
milhões de pessoas.

Algumas cidades já saíram da 
situação de emergência e, atu-
almente, 90 continuam nessa 
condição. Reconhecidos pelo 

Quase metade dos brasileiros vive 
em cidade sem sala de cinema

Entre 2013 e 2015, o número 
de ingressos vendidos nos cine-
mas do país também subiu de 
149,5 milhões para 173 milhões, 
o que provocou alta no fatura-
mento de R$ 1,7 bilhão para 
R$ 2,4 bilhões. O levantamento 
aponta ainda que, embora a 
participação dos fi lmes nacio-
nais tenha crescido no total de 
lançamentos, saindo de 26,5% 
em 2009 para 28,9% em 2015, a 
renda com a venda de ingressos 
para as produções nacionais 
não acompanhou. E o motivo 
é o que os fi lmes estrangeiros 
concentram a maior parte da 
renda das bilheterias.  

O diretor disse que muitos 
brasileiros ainda não frequen-
tam o cinema por causa do va-
lor dos ingressos, considerado 
elevado.“O valor médio do 
ingresso em 2013 corresponde 
0,6 da renda mensal per ca-
pita do brasileiro. Nos países 
desenvolvidos, é apenas 0,3. 
Isso se deve à uma elevada 
carga tributária que incide 
sobre o setor audiovisual 
que se projeta no preço fi nal 
do ingresso. Reduzir a carga 
tributária é um desafi o ex-
tremamente importante para 
dar um estímulo e vitalidade 
maior”, apontou (ABr).

Justiça condena ex-governador do 
Rio, Sérgio Cabral

equivocada, já que, segundo 
ele, o incentivo permitiu que 
a Michelin consolidasse suas 
fábricas dentro do estado e que 
isso triplicou o ICMS pago.

Para o ex-governador, a 
política de incentivos dos últi-
mos nove anos atraiu grandes 
empresas para o estado. “Uma 
decisão equivocada e em que 
cabe recurso pela sua aberração 

jurídica e violência contra uma 
política de desenvolvimento 
pautada em regras e compro-
missos recíprocos dos entes 
privados e do governo do esta-
do. Essa decisão pode compro-
meter bilhões de investimentos 
que serão realizados no estado 
nos próximos anos, além de 
gerar insegurança jurídica”, diz 
a nota (ABr).

Lei de combate ao tráfi co de pessoas começa a vigorar


