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Rio de Janeiro: mais 
segurança ou novo fracasso?

Quando falamos em 

segurança no Brasil, 

muitas opiniões, 

possíveis soluções e 

atitudes surgem, porém, 

a conclusão é uma só: 

há uma grande falha 

neste serviço que, 

diariamente, nos faz 

caminhar com medo de 

ser parte do crescente 

número de vítimas 

De acordo com o artigo 
144 da Constituição 
Federal, a segurança 

pública é um dever do estado 
e direito de todos, mas como 
podemos observar nos jornais, 
revistas e através de alguns 
relatos, o panorama em nosso 
país é de grande insegurança. 
Nas últimas semanas, a capital 
carioca tem sofrido com o avan-
ço da criminalidade. Nos três 
primeiros meses de 2017, 1.867 
pessoas morreram vítimas de 
homicídios, roubos, agressões 
e em operações policiais. 

Soma-se a isso a crise fi nan-
ceira do estado e o resultado foi 
pedir ajuda da Força Nacional 
de Segurança. Durante as 
Olimpíadas no Rio de Janeiro, 
o patrulhamento das Forças 
Armadas foi utilizado para re-
forçar a segurança de turistas e 
atletas – o que deu muito certo, 
como um antitérmico para 
alguém com febre. Novamente 
essa medida se fez necessária 
e, no último dia 15 de maio, a 
cidade recebeu o reforço das 
tropas nacionais. 

Elas começaram atuando no 
acesso ao complexo de favelas 
da Pedreira e do Chapadão, 
que fi cam nos bairros de Costa 
Barros, Barros Filho e Pavuna, 
na zona norte, a fi m de coibir 
principalmente o roubo de 
cargas de caminhões. Já é 
de conhecimento geral que 
as comunidades concentram 
grande parte da criminalidade 
do estado, porém ninguém es-
tava - e nem está - preparado 
para a onda de violência que 
assola a “cidade maravilhosa” 
e o Brasil em geral. 

Uma pesquisa realizada 
pelo FBSP/Datafolha, este 
ano, mostra que ao menos 50 
milhões de brasileiros com 
mais de 16 anos, possuem 
um amigo, parente ou alguém 
próximo vítima de homicídio 
ou latrocínio. Grande parte dos 
brasileiros culpa a situação so-

cial em que as pessoas nascem 
e vivem pelos atos, pensando 
que esta é uma maneira de jus-
tifi car o ato de roubar, matar, 
etc. Ao mesmo tempo em que 
grande parte da população exi-
ge punições mais severas para 
os criminosos, 92% afi rmam 
que todos têm direitos iguais 
e devem ser respeitados pelos 
policiais.

Chacinas, greves de policiais, 
aumento nos casos de latro-
cínios e outros crimes passa-
ram a surgir com muito mais 
frequência nos noticiários. O 
presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan), após realizar 
uma reunião com o presidente 
Michel Temer, decidiu que o 
Rio de Janeiro será o labo-
ratório de um novo plano de 
segurança pública, tentando 
de alguma maneira diminuir a 
criminalidade.

Quando falamos dos profi s-
sionais de segurança, temos 
consciência do risco de seu 
trabalho e em tempos de 
tamanha violência, vemos as 
condições em que trabalham. 
Uma viatura circulando nas 
ruas, ao contrário do que mui-
tos pensam, está zelando pela 
segurança. No Rio de Janeiro, 
a crise fi nanceira afetou, até 
mesmo, o combustível para 
as viaturas que fazem rondas, 
sem contar os atrasos no pa-
gamento dos salários desses 
servidores.

Ainda que alguns acreditem 
que o armamento seja a me-
lhor opção, a pesquisa FBSP/
Datafolha apontou que 78% da 
população acredita na relação 
direta entre quantidade de ar-
mas em circulação e o aumento 
do número de mortes no país. 
O Governo tem a responsa-
bilidade de garantir medidas 
para a segurança pública não 
apenas fornecendo condições 
de trabalho para os policiais, 
mas também com a melhoria 
na qualidade de vida de quem 
está em situações de vulnera-
bilidade social. 

É preciso investimento e um 
cuidado maior na segurança 
pública dos brasileiros para 
que esta onda de violência no 
Rio não se torne um tsunami, 
atingindo outros estados.
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A - Técnico Gratuito
Capacitar o aluno no desenvolvimento de sistemas integrados de 
automação e robótica nas áreas industriais, de serviços e agrícolas, 
utilizando dispositivos que se interconectam às redes de computadores 
e sensores. Este é o principal objetivo do novo curso técnico gratuito 
de  Automação Industrial, do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Os 
interessados precisam estar cursando a segunda série do Ensino Médio 
nas escolas públicas ou privadas e ter renda familiar mensal per capita 
de até 3 salários mínimos (R$ 2.811,00 por pessoa). São 35 vagas e o 
curso tem duração de três semestres, com horário das 16h05 às 20h35. 
Saiba mais em (www.liceuescola.com.br).

B - Negócios Orgânicos  
Entre os dias 7 e 10 de junho, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, 
acontece a a Bio Brazil Fair/Biofach América Latina/Feira Internacional 
de Produtos Orgânicos e Agroecologia. Produtores e fabricantes terão a 
oportunidade de alavancar as vendas, atrair novos compradores, moni-
torar negócios em andamento, rever clientes e, mais do que tudo isso, 
levar o conhecimento dos benefícios dos produtos orgânicos para um 
público diverso. Reúne desde empresas líderes de mercado até peque-
nos produtores, que participam do evento apoiados por cooperativas 
e entidades governamentais. Mais informações no site (http://www.
biobrazilfair.com.br/2017/).

C - Atendimento Ouro 
O Banco BMG recebeu um importante reconhecimento pelos avanços 
apresentados na qualidade do relacionamento com os clientes: o Prêmio 
Atendimento Ouro 2017. O certifi cado foi oferecido pela Associação Bra-
sileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec) aos cases mais originais, 
criativos e efi cazes de atendimento. A ideia é identifi car soluções que 
promovam alto nível de satisfação do consumidor e sirvam de exemplo 
aos profi ssionais do setor. O BMG foi fi nalista da quinta edição da pre-
miação, na categoria atendimento moderador. Recompensa aos esforços 
de todos os funcionários que, além de garantir a satisfação dos clientes, 
principal benefício para todos os envolvidos, ainda conseguiram contribuir 
para a criação de iniciativas conciliadoras e menos litigiosas no dia a dia.

D - Bolsas de Pesquisa 
O Google abriu as inscrições da edição 2017 do programa Bolsas de 
Pesquisa Google para a América Latina, com o objetivo de apoiar pro-

jetos de pesquisa na área de Ciência da Computação em toda a região. 
O programa oferece apoio a “duplas” de pesquisadores – ou seja, estu-
dantes de Mestrado ou Doutorado e seus professores. A cada ano, os 
projetos inscritos são mais complexos e ambiciosos; buscam melhorar 
diagnósticos médicos, auxiliar defi cientes a serem mais independentes, 
gerar modelos para o combate da transmissão da Zika e até monitorar 
geleiras. Nesta edição, serão destinados 600 mil dólares para apoiar 
pesquisadores na região. Mais informações: (https://research.google.
com/research-outreach.html#/research-outreach/faculty-engagement/
latin-america-research-awards).

E - Music Experience Week
Entre os dias 29 de maio e 7 de junho, afi cionados e curiosos pelos 
temas música, tecnologia e design poderão participar gratuitamente 
da primeira edição do Music Experience Week, treinamento promovido 
pelo Samsung Ocean USP. O objetivo da atividade é atrair estudantes 
universitários, designers e outros interessados em geral, mesmo sem 
conhecimentos prévios sobre os temas, para explorar oportunidades e 
novas experiências no contexto de dispositivos móveis. Durante todos os 
dias do treinamento será utilizada a metodologia conhecida como “Design 
Thinking” para identifi cação de problemas e oportunidades, assim como 
desenvolvimento de ideias e protótipos de soluções. Inscrições e mais 
informações pelo site (www.oceanbrasil.com).

F - Feira Mística
A magia vai dominar o Parque da Água Branca neste fi nal de semana, 
amanhã (27) e domingo (28), das 9h00 às 19h00, com entrada franca. 
A Feira Mística trará muitas atrações do universo esotérico com a 
apresentação de diversos tipos de danças, produtos e serviços do seg-
mento. Os organizadores do evento comemoram o sucesso do evento, 
que já vem de outras edições. Além da casa da bruxa, haverá sessões 
de diversos oraculistas com bola de cristal, tendas místicas de vidência, 
runas, cartomância, baralhos ciganos, tarot, entre outros. Também ha-
verá apresentação de fl amenco, dança do ventre e danças ciganas. Os 
artigos esotéricos serão encontrados no bazar com artesanato, mandalas, 
pedras, bijuterias, roupas e acessórios. 

G - Hotéis em Árvores 
Os viajantes já podem realizar o sonho de dormir em uma confortável casa 
na árvore em qualquer lugar do mundo. Baseado nas mais de 10 milhões 

de avaliações de hóspedes, a Hoteis.com divulga os 10 melhores hotéis 
localizados em topo de árvores por meio da premiação Loved By Guests. 
Segundo a empresa, a procura por hotéis em casas na árvore cresceu 
30% em 2016. Se consideradas somente a procura por acomodações em 
árvores, esse número sobre para 33%. Outros dados curiosos: clientes 
que querem dormir em uma nave espacial (28%); fazer check-in em 
um hotel feito de ouro (24%); ou descansar em um hotel feito de gelo 
(23%). Veja quais são os hotéis em casas na árvore bem avaliados em 
(http://bit.ly/2qcGfeL).

H - Melhorar o Sono 
O sono é extremamente importante para a saúde de cada pessoa. O 
viajante, quando tira suas merecidas férias e tem tempo para descansar 
da rotina corrida, pode e deve levar em consideração locais que vão lhe 
proporcionar uma boa noite de sono. Alguns hotéis têm uma grande 
preocupação com a qualidade do sono dos hóspedes e desenvolvem 
diferentes serviços para oferecer uma experiência excepcional. O Six 
Senses Zil Pasyon, localizado na ilha exclusiva Félicité no arquipélago de 
Seychelles, é um desses estabelecimentos. O resort lançou a campanha 
‘Sleep With Six Senses’, programa criado em parceria com um médico 
especializado no assunto, o renomado Dr. Michael J. Breus. Saiba mais 
em (www.visiteseychelles.com).

I - Live Marketing 
A 17ª edição do Ampro Globes Awards, maior premiação do Live 
Marketing no Brasil, vai acontecer no recém-inaugurado Palácio 
Tangará, o primeiro hotel da alemã Oetker Collection na América 
do Sul. Cercado pelo Parque Burle Marx, o espaço vai abrigar a 
cerimônia num elegante salão com terraços voltados para o parque 
e capacidade para 530 convidados. As inscrições encerram-se no 
próximo dia 30. Ainda podem se inscrever agências de Live Ma-
rketing associadas ou não à Associação de Marketing Promocional 
e marcas que realizaram trabalhos diferenciados e criativos. As 
inscrições podem ser feitas online no site oficial da premiação: 
(www.amproglobesawards.com.br).

J - Aperfeiçoamento de Gestores
A Trevisan Escola de Negócios montou um projeto gratuito de capacita-
ção de pequenas e médias empresas. O Trevisan 360°, que recebeu este 
nome por reunir os pontos de atualização mais relevantes do cenário 
atual para as PMEs, está em sua segunda edição e traz ensinamentos 
de profi ssionais que são referências no mercado. Marcado para o dia 
10 de junho, das 9h00 às 15h00, na Unidade Tiradentes, o treinamento 
foi pensado de maneira a oferecer ferramentas úteis para o aperfei-
çoamento profi ssional de gestores, com foco nos principais pontos de 
desenvolvimento das PMEs frente aos desafi os do setor empresarial no 
período de instabilidade enfrentado pelo país. Inscrições e informações 
tel. 3138-5201 ou (www.trevisan.edu.br). 
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O setor farmácias e perfumarias teve o maior aumento em seu 

faturamento real, com 16,1%.

O resultado, porém, não 
interrompe a série de 
crescimento no fatura-

mento do setor. Vale destacar 
que a média diária das vendas 
reais em fevereiro de 2017 foi 
2,7% superior a fevereiro do ano 
passado, o que torna o resultado 
de -0,8% mais favorável do que 
pode parecer com a análise 
isolada do número. 

Assim, o varejo paulista re-
gistrou faturamento real de R$ 
45,3 bilhões no mês, R$ 370,9 
milhões abaixo do valor apu-
rado em fevereiro de 2016. No 
acumulado dos dois primeiros 
meses deste ano, as vendas 
no varejo cresceram1,7%, 
em termos reais, o que que 
representa R$ 1,6 bilhão a 
mais de receita. Considerando 
os últimos 12 meses, o setor 
apresentou alta de 0,5% nas 
vendas. Os dados são da Pes-
quisa Conjuntural do Comér-

Indústria da 
construção quer 
aprovação de 
reformas

O presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), José Carlos 
Rodrigues Martins, disse, após 
encontro com o presidente Mi-
chel Temer, que a crise política 
não pode comprometer o trâmi-
te das propostas de reformas 
apresentadas pelo governo. 
“O que é vital é o aspecto da 
continuidade das reformas. 
Entregamos [ao presidente 
Temer] alguns aspectos neces-
sários para a construção civil, 
mas principalmente apoio para 
a continuidade das reformas”, 
disse Martins sem entrar em 
detalhes sobre as propostas 
apresentadas. “Nossa visão é 
de que o Brasil não pode parar. 
Temos de continuar as coisas”, 
acrescentou.

Segundo o empresário, a 
aprovação das reformas, pelo 
Legislativo, será um sinal posi-
tivo a investidores estrangeiros. 
“A gente pode ter duas leituras. 
Se nesse instante o Congresso 
cumprir a obrigação de discutir e 
aprovar as reformas que o Brasil 
necessita, o sinal que se dará ao 
exterior será maravilhoso, por-
que mesmo com crise política, o 
Brasil continua andando”, disse 
ele. “Agora, se o Congresso Na-
cional não fi zer a parte dele, aí 
sim poderá ter algum problema. 
Nesse momento depende muito 
mais do Poder Legislativo do que 
realmente do Poder Executivo”, 
completou (ABr).

A taxa média de juros do rotativo do cartão

de crédito registrou queda recorde.

As taxas de juros do rota-
tivo do cartão de crédito que 
tiveram queda “expressiva” 
em abril, devem continuar 
a cair nos próximos meses, 
com as novas regras de uso 
do empréstimo. A avaliação 
é do chefe do Departamento 
Econômico do Banco Central 
(BC), Tulio Maciel. Desde o 
dia 3 de abril, os consumidores 
que não conseguem pagar in-
tegralmente a fatura do cartão 
de crédito, só podem fi car no 
crédito rotativo por 30 dias. 

A nova regra, fi xada pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
obrigou as instituições fi nan-
ceiras a transferirem para o 
crédito parcelado, que cobra 
taxas menores. “O intuito da 
medida era reduzir o risco 
dessas operações. Buscava 
interromper essa permanên-
cia sem horizonte de tempo 
no rotativo. Portanto, aquele 
indivíduo que fi cava rolando 
indefi nidamente, depois de 
30 dias teria que migrar para 
outra modalidade. Isso propi-
ciaria condições para redução 
do custo”, explicou Maciel.

A taxa média de juros do 
rotativo do cartão de crédito 
registrou queda recorde de 
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Apesar de queda em fevereiro, varejo 
segue trajetória de recuperação

As vendas no comércio varejista do Estado de São Paulo registraram queda de 0,8% em fevereiro, na 
comparação com mesmo mês de 2016

rão Preto (4,4%). Das nove 
atividades pesquisadas, três 
mostraram aumento em seu 
faturamento real em fevereiro, 
na comparação com mesmo 
mês de 2016: farmácias e per-
fumarias (16,1%), autopeças 
e acessórios (13,0%) e outras 
atividades (0,9%). 

O varejo deu andamento a 
um processo de lenta recupe-
ração de seu movimento. Até o 
momento, há uma combinação 
positiva de elementos determi-
nantes para o comércio varejis-
ta que acabam por fundamentar 
a melhora nos indicadores de 
confi ança dos consumidores 
e empresários, constatada há 
meses pela FecomercioSP. São 
eles: a queda da infl ação, o ciclo 
de cortes na taxa básica de juros 
e a elevação na renda agrícola 
por causa do forte aumento de 
exportações de commodities 
(FecomercioSP).

cio Varejista no Estado de São 
Paulo, realizada mensalmente 
pela FecomercioSP. 

Entre as 16 regiões analisadas 
pela Federação, sete apresen-

taram crescimento no fatura-
mento real na comparação com 
o mesmo mês de 2016, com 
destaque para Marília (8,7%), 
Araraquara (8,2%) e Ribei-

Juros do rotativo do cartão 
devem continuar a cair

67,8 pontos percentuais (pp) de 
março para abril, quando fi cou 
em 422,5% ao ano. No caso dos 
clientes que pagaram o valor 
mínimo da fatura, a taxa de 
juros caiu de 431,1% ao ano, em 
março, para 296,1% ao ano, em 
abril. Já aqueles consumidores 
que atrasaram ou não pagaram 
o valor mínimo, pagam uma taxa 
de juros bem maior: 524,1% ao 
ano, com recuo de 4,6 pontos 
percentual em relação a março. 
Com essas duas taxas, tem-se a 
taxa média de 422,5% ao ano.

A taxa do crédito parcelado 

subiu 3,1 pp para 161,6% ao 
ano. No caso das operações 
de fi nanciamento parcelado no 
cartão de crédito, originárias 
do rotativo, a taxa fi cou em 
151,2% ao ano. A expectativa 
é de continuidade da redução 
das taxas. “Os efeitos plenos 
da medida serão observados 
somente ao fi nal de maio, ou 
talvez ainda em junho”, des-
tacou Maciel. Ele acrescentou 
que na primeira semana de 
maio a taxa de juros de quem 
pagou o valor mínimo da fatura 
caiu para 267,7% ao ano (ABr).


