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O crack mais
perto de você

Temos acompanhado 

o desenrolar das 

ações na área de 

São Paulo conhecida 

como “cracolândia”. 

A Prefeitura dissolveu 

os acampamentos em 

uma ação policial e a 

medida repercutiu no 

país dividindo opiniões 

a favor e contra

Segundo especialistas que 
atuam no local, o grande 
problema tem sido a livre 

atuação de trafi cantes que se 
instalam ali e comandam com 
violência a relação com os 
usuários, impedindo que as 
frentes humanitárias atuem no 
combate ao vício e busquem a 
reabilitação dos doentes. Isso 
tem fomentado a violência na 
região da Luz, onde se localiza 
a cracolândia e onde assaltos 
têm se tornando rotina.

Mas esse problema não é ex-
clusivo da capital paulista. Em 
levantamento do Observatório 
do Crack, um monitoramento 
realizado pela CNM (Confe-
deração Nacional dos Muni-
cípios), a droga é um grave 
problema para 1.155 municí-
pios brasileiros, um quinto dos 
5.570 existentes. São Paulo, 
Minas Gerais e Bahia ocupam 
as primeiras posições em alto 
nível de problemas com crack. 

Um levantamento de 2010 
realizado pela Secretaria 
Nacional Antidrogas (Senad) 
com a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), detectou 29 cra-
colândias em 17 capitais bra-
sileiras, com total de 2 milhões 
de usuários de crack. Este dado 
está defasado, pois, até 2012, 
somente cidades com mais de 
200 mil habitantes eram aten-
didas pelo extinto programa 
“Crack, é Possível Vencer”. O 
que não se contabilizava era o 
avanço da droga para cidades 
no interior dos estados.

O crack é um entorpecente 
altamente viciante e, portan-
to, altamente lucrativa. Os 
problemas sociais do Brasil 
têm contribuído para o avanço 
desse consumo e da violência 
que dele surge. Segundo a 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), na América 
Latina, um a cada cinco jovens 
está desemprego e mais de 20 

milhões nem estudam nem 
trabalham. 

O cenário se torna favorá-
vel e, com isso, os pontos de 
consumo de drogas tem se 
alastrado para todo território 
nacional e pode estar atrelado 
ao aumento famigerado da 
violência no Brasil. No livro, 
“O tratamento do usuário de 
crack”, especialistas revelam 
que fumar crack aumenta a 
violência, onde o usuário co-
mete mais crimes (roubos e 
homicídios) para obter a droga 
e manter o consumo. 

Esses fatores têm levado go-
vernos municipais a buscarem 
alternativas que esbarram na 
fraca política de combate às 
drogas, além de estratégias 
confusas, como a vista em São 
Paulo. Na verdade, por lá, a 
medida não resolveu, mas sim, 
pulverizou os usuários para 
outros pontos da cidade. 

Diante da ausência de me-
didas coerentes, trafi cantes 
veem terreno fértil para con-
tinuarem com seus negócios 
em outros locais. Enquanto 
isso, governos amargam com 
o impacto do crack em seus 
orçamentos. Ainda segundo 
o levantamento da CNM, na 
região Sudeste, a presença do 
crack tem peso de 49% nos 
investimentos em Segurança.

O crack avança e está cada dia 
mais perto de nós. Precisamos 
entender qual é a sistemática 
do problema e atuar em múlti-
plas frentes. Enquanto a força 
policial age coibindo a cadeia 
de produção, distribuição e 
comercialização da droga, 
ações de assistência psicosso-
cial precisam atuar junto aos 
dependentes, enquanto uma 
terceira via trabalha na pre-
venção com público vulnerável. 

Mas pasmem, tudo isso já 
existe. O que não existe é 
uma comunicação entre essas 
ações, interligando inteligên-
cia, ações sociais e sistema 
de saúde preparado para a 
demanda. O problema é mais 
profundo e requer programas 
efi cientes de resgate social ou 
vamos perder para o crack, 
sempre.

(*) - É especialista em segurança e 
diretor da CAME do Brasil. Possui 

mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e 

diversas pós-graduações
nas áreas de marketing e

negócios (www.came-brasil.com).
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A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara apro-
vou proposta de fi scalização 
e controle para apurar, junto 
com o Tribunal de Contas da 
União (TCU), eventuais irre-
gularidades praticadas pela 
holding J&F ou empresas do 
grupo, como a JBS, nos mer-
cados financeiros. O grupo 
pertence aos irmãos Joesley e 
Wesley Batista. Se necessário, a 
fi scalização também poderá ser 
feita em conjunto com órgãos 
como Banco Central, a CVM, a 
CGU e a AGU.

O relator da proposta foi o 
deputado Carlos Melles (DEM-
-MG). “O grupo fez um estrago 
muito grande ao País. Uma dela-
ção de um valor absurdo e saíram 
ilesos nesse processo. E nós 

Carlos Melles: “Grupo J&F fez 

um estrago muito grande

ao País”.

Preferência 
para 

alimentos 
locais nas 
compras 
públicas

A Comissão de Desen-
volvimento Econômico da 
Câmara dos Deputados 
aprovou proposta que 
assegura a produtores de 
hortifrutigranjeiros locais 
preferência nas compras 
de alimentos feitas pela 
administração pública.

A medida está prevista 
no projeto do deputado 
Miguel Lombardi (PR-SP), 
que altera o Estatuto Na-
cional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno 
Porte.

O texto da proposta 
estabelece que, em caso 
de equivalência de preços 
apresentados por micro-
empresas e empresas de 
pequeno porte nas licita-
ções, será dada preferên-
cia à oferta daquelas com 
sede e produção locais. 
Atualmente, conforme o 
estatuto, na hipótese de 
equivalência dos valores 
apresentados é realizado 
sorteio entre microem-
presas e companhias de 
pequeno porte para que 
se identifique aquela que 
primeiro poderá apresen-
tar melhor oferta.

Relator no colegiado, 
o deputado Lucas Vergi-
lio (SD-GO) apresentou 
voto favorável à matéria. 
“O objetivo é promover 
o desenvolvimento da 
microeconomia local, o 
que fortalece todos os 
elos da cadeia produtiva e 
aumenta a arrecadação do 
município em benefício da 
própria população”, defen-
deu. O projeto será ainda 
analisado pelas comissões 
de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justi-
ça. Depois, seguirá para o 
Plenário (Ag.Câmara).

A Comissão de Defesa do Consumidor da 
Câmara aprovou, com duas emendas, o projeto 
do deputado Cabo Sabino (PR-CE), que obriga 
estabelecimentos comerciais, como supermer-
cados, a informarem os preços dos produtos 
também em braile – sistema de leitura para 
cegos. Pelo texto, o fornecedor deverá informar, 
em etiquetas em braile, o valor total e o valor 
por unidade do produto ofertado.

Relator no colegiado, o deputado Aureo (SD-
-RJ) concordou com os argumentos do autor 
e considerou que o projeto é um avanço por 
estender direitos básicos do consumidor às 
pessoas com defi ciência visual. “É nosso dever, 
como representantes de todo o povo, incluir essa 
signifi cativa parcela de consumidores na esfera de 
proteção legal dos direitos consumeristas”, disse. 

O relator, entretanto, propôs duas emen-

das. A primeira isenta as microempresas da 
obrigação de informar os preços em braile. A 
segunda emenda estabelece que, em caso de 
descumprimento da obrigação, o infrator fi cará 
sujeito às penalidades previstas no Código de 
Defesa do Consumidor. O projeto será analisado 
conclusivamente pelas comissões   dos Direitos 
das Pessoas com Defi ciência; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) cobrou da Presi-
dência do Senado, a votação 
do requerimento de urgência 
para tramitação do projeto de 
sua autoria, que acaba com o 
sigilo bancário das operações 
de fi nanciamento do BNDES. 
O presidente do Senado, Euní-
cio Oliveira, se comprometeu 
a colocar o requerimento na 
pauta da terça-feira (6).

O projeto, na forma como 
foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça, prevê 
que empréstimos concedidos 
não só pelo BNDES, mas tam-
bém por outras instituições 
financeiras públicas, como 
o Banco do Brasil e a Caixa, 
poderão perder sua condição 
de sigilo. A proposta esta-
belece duas condicionantes 
para a publicização desses 
negócios: devem envolver 
subvenções ou operações de 
crédito subsidiadas, direta ou 
indiretamente, com recursos 
públicos e benefi ciar pessoas 
jurídicas ou entes públicos 
nacionais ou estrangeiros.

Na justifi cativa do projeto, 
Lasier afi rma que, apesar de 

Senador Lasier Martins (PSD-RS) é o autor do projeto sobre a 

quebra de sigilo do BNDES.

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) classifi cou como “um verda-
deiro negócio da China” o acordo 
de leniência fechado pelo grupo 
JBS com o Ministério Público. 
Citando artigo publicado pelo 
jornalista Reinaldo Azevedo, na 
Folha de S. Paulo, a senadora vol-
tou a manifestar dúvidas éticas 
quanto ao acordo, que resultou 
numa multa de R$ 10,3 bilhões.

“Sinceramente, quando a 
multa é muito grande, eu des-
confi o que é para não pagar. 
A correção da multa se fará 
apenas pelo IPCA, que está 
em 4,08% no acumulado de 12 
meses. Mas a taxa de retorno da 
JBS chega a 12,34%. É só sacar 
a calculadora. Para pagar a mul-
ta, basta a JBS investir R$ 5,3 
bilhões no próprio negócio”, ad-
vertiu Ana Amélia, para quem a 

sociedade precisa estar alerta 
a processos como esse, que na 
sua opinião pode ser “mais um 
prêmio para bandidos”.

Ela também citou um levanta-
mento da própria Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
segundo o qual as práticas de 
corrupção seriam responsá-
veis por desvios de recursos 
públicos da ordem de R$ 200 
bilhões por ano no Brasil, além 
de produzir um impacto nega-
tivo no crescimento do PIB. 
Para a senadora, apesar de a 
corrupção ser quase sempre 
associada à classe política no 
país, o fenômeno é como um 
câncer em nossa sociedade, já 
atingindo a classe empresarial, 
o Judiciário, o Ministério Pú-
blico e as próprias instâncias 
investigatórias (Ag.Senado).

“O enfraquecimento do 
trabalhador tende 
a minar a própria 

Previdência pública na medida 
em que menos pessoas estão 
propensas a contribuir, uma vez 
que a suas condições de trabalho 
e renda estarão degradadas em 
função da reforma trabalhista”, 
analisou Clóvis Sherer, coor-
denador adjunto de Relações 
Institucionais do Dieese. 

Mais esclarecimentos so-
bre as contas da Previdência 
também foram cobrados pelo 
representante da Confederação 
Brasileira de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos (Cobap), 
Moacir Meirelles. “A Cobap de-
fende a convocação das equipes 
técnicas da Previdência nesse 
âmbito da Comissão para que 
apresente publicamente infor-
mações fi nanceiras tais como 
orçamento da seguridade so-
cial, fl uxo de caixa do INSS, a 
DRU e as fraudes”, disse.

Luís Carlos Prates, da Cen-
tral Sindical e Popular (CSP 
– Conlutas) destacou a im-
popularidade das reformas. 
“Apesar da propaganda do 
governo dizendo que é para 

A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu as reformas previdenciária

e trabalhista em audiência pública.
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Senadora Ana Amélia (PP-RS).

Marcos Oliveira/Ag.Senado

Para sindicalistas, 
reformas retiram direitos

e difi cultam aposentadoria
A audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, para debater as 
reformas, foi marcada por várias críticas de representantes das entidades sindicais, associações, 
confederações e federações

salvar a economia e garantir 
crescimento, a reforma é para 
agradar o mercado, grandes 
empresas e grandes bancos. 
Todo esse argumento falacioso 
da livre negociação é uma farsa, 
porque quer fazer com que os 
trabalhadores reduzam seus 
direitos”, afi rmou.

Para Graça Costa, secretária 
de relações do Trabalho da CUT, 
é preciso ampliar o debate em 

defesa da classe trabalhadora. 
Ela ressaltou a importância da 
mobilização popular contra 
as propostas do governo. “O 
povo não quer essa reforma. 
É natural que esse povo se 
organize para não votar mais 
em quem está votando contra 
nós”, alertou.

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) lembrou que o próprio 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 

relator do projeto de reforma 
trabalhista, reconheceu que 
há seis pontos “inaceitáveis” 
na proposta, incluídos pelos 
deputados. “Se ele reconhece 
que são inaceitáveis, por que 
não alterar logo o relatório? Não 
tem lógica o Senado abrir mão do 
seu poder de legislar, não decidir 
no voto e não mandar de volta 
para a Câmara”, argumentou o 
senador (Ag.Senado).

Fim do sigilo bancário em 
operações do BNDES

haver algumas informações 
a respeito de operações, 
clientes, projetos e valores 
contratados em cada emprés-
timo na página do BNDES na 
internet, esse dados não são 
sufi cientes para caracterizar a 
devida transparência. O autor 
da proposta também destaca a 
“recorrente prática brasileira” 
de apoiar países estrangeiros 
sem a devida divulgação das 
peculiaridades e condições dos 
ajustes fi rmados.

Se a proposta virar lei, o 
senador acredita que acabarão 
os abusos e irregularidades em 
fi nanciamentos a empresas e 
projetos do BNDES no Brasil 
e no exterior. “O que nós que-
remos é abrir novos horizontes 
de prosperidade, de utilidade, 
de benefício à população bra-
sileira e não de benefícios lá 
em Angola, Moçambique, em 
Cuba, Venezuela, Bolívia, para 
onde foi tanto dinheiro desper-
diçado”, afi rmou (Ag.Senado).

Ana Amélia critica 
acordo de leniência

da JBS com o MP

Comissão vai investigar eventuais 
irregularidades da J&F

queremos devolver à sociedade 
brasileira o que eles tiraram. Ou 
seja, usaram dinheiro do Brasil, 
via BNDES e instituições brasi-
leiras, como a Caixa, e saíram 
ilesos, inclusive com acordo de 
leniência que nós vimos e vão 
pagar em 25 anos”, disse.

Com base em delação pre-
miada dos irmãos Batista, o mi-
nistro Edson Fachin autorizou 
a abertura de inquérito contra 
o presidente Michel Temer. 
As suspeitas são de corrupção 
passiva, organização criminosa 
e obstrução à Justiça. Temer 
nega as denúncias.  A comis-
são também vai investigar os 
procedimentos do acordo de 
delação premiada celebrado 
entre o MPF e os irmãos Batista 
(Ag.Câmara).

Proposta obriga o comércio a informar preços em braile


