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Mistura cortante

Polícia prende seis por
tráfico em Magé

Divulgação

Quarenta anos de Jornal de Hoje

Diferentemente do que foi noticiado na edição de ontem, o fundador do Jornal de Hoje, Valcir Almeida não permaneceu à frente do principal veículo de comunicação da Baixada Fluminense
durante 30 anos, mas sim 40. O periódico teve sua primeira publicação em outubro de 1971 e cada edição finalizada foi acompanhada de perto pelo jornalista até a véspera de sua morte,
ocorrida em 24 de junho de 2011. Amanhã, Valcir Almeida será
lembrado em uma missa na Igreja de São Jorge e Nossa Senhora de Fátima, no Centro de Nova Iguaçu, às 18h30.

Durante a operação “Boca de Vidro”, Gilberto Coelho, Gustavo Gonçalves, Éverton Eleutério, Renan Luís, Rômulo Alan e Lucas Gabriel, foram presos por tráfico de drogas

Policiais da 66ª DP (Piabetá) prenderam seis
homens acusados de participação no tráfico de
drogas no bairro Maurimárcia, no sexto distrito
de Magé. Segundo os agentes, os traficantes comercializavam cocaína misturada com vidro mo-

ído para obterem maior lucro com a venda do entorpecente. Além das prisões realizadas durante
a operação “Boca de Vidro”, a polícia apreendeu
duas pistolas, 400 invólucros com cocaína e cerca
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de 4 kg de vidro moído.

Morre aos 29 anos o cantor Cristiano Araújo
Fotos: Reprodução

Será enterrado hoje o corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo, de 29 anos. Ele
morreu na madrugada de ontem em um
acidente de carro na BR-153, no km 614,
entre Morrinhos e o trevo de Pontalina,
em Goiás, quando voltava de um show
em Itumbiara, no sul do estado. Cristiano chegou a ser socorrido e levado para o
hospital com vida, mas não resistiu aos
ferimentos. A namorada do cantor, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos,
também morreu no acidente. Página 6

Cantor e a namorada viajavam no banco de trás da Range Rover que capotou e ficou completamente destruída no acidente

Conferência de Política Agrícola
e Desenvolvimento em Caxias

Esporte

Ralff Santos

O evento será encerrado hoje com eleição e posse dos novos membros COMPADER

Em Duque de Caxias está sendo realizada a 4ª Conferência Municipal de Política Agrícola e Desenvolvimento. O
evento iniciou ontem (24) com o debate sobre o “Cenário
Agrícola da Baixada Fluminense: Panorama do impacto
do Arco Metropolitano e outras ações de desenvolvimento
econômico sobre a zona rural da Baixada Fluminense” e a
“Discussão e alteração da Lei 1.338/1997. Hoje (25), a partir das 9h30 será discutido o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário: análise, discussão,
alteração e votação.
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Alan Patrick deve
ganhar chance
contra o Vasco

Meia pode ser a novidade no
time titular para o clássico
carioca do fim de semana

Recém chegado ao Flamengo, o meia
Alan Patrick, que veio do Palmeiras,
pode assumir a condição de titular no
fim de semana, no clássico contra o Vasco. No treino de ontem o jogador recebeu

de Cristóvão o colete dos titulares e pode
substituir o argentino Héctor Canteros,
que não treinou por conta de uma pancada no joelho esquerdo que recebeu no
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treino de terça-feira.
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Opinião

Na terça (23), moradores da Coreia,
em Mesquita, receberam pelo segundo dia
consecutivo a visita de secretários municipais e engenheiros que estão vistoriando as ruas do bairro que ainda não foram
contempladas pelas obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC 2), iniciadas no primeiro ano da atual gestão. Boa!

Perigo na via
Parar em sinais luminosos na Via
Light durante a madrugada, nem
pensar! Segundo um taxista do centro
de Nova Iguaçu e leitor da coluna, os
vagabundos se escondem para não serem percebidos e quando o desavisado
resolve respeitar as leis de trânsito,
perde o carro, dinheiro, documentos
e, se tiver coragem para reagir perante a pistola ou faca, pode perder a
vida também. “Presenciei um assalto,
mas, infelizmente, não pude parar.
Eram três ladrões revistando um senhor e sua esposa, por volta das duas
da madruga”, contou o leitor.

Visão Geral

E a travessia da Galeria Castelo,
no centro de Comendador Soares, segue recebendo carga excessiva de lixo
produzido no comércio local. Ontem,
por volta das 12 horas o caminhão da
coleta ainda não havia passado e o fedor era insuportável. Sem contar que
cães, gatos e pombos faziam a festa no
monturo de porcarias. Sinistro!

Redação

Evandro Taveira visita JH

Raphael Bittencourt

Baias esburacadas

De repente, começaram a implantar
‘baias’ nas paradas de ônibus da Avenida Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira). Só que, o serviço
amador deixou sequelas. Com péssimo
acabamento nas bordas, o espaço começou a ganhar buracos, que causam
transtornos para motoristas e pedestres. Toda vez que chove, os banhos
indesejados acontecem aos montes, já
que os buracos viram poças de água fedorenta. Ninguém merece!

Manobras perigosas
E as vans seguem sendo as ‘vedetes
pelo avesso’ quando se trata de respeitar
as leis de trânsito, principalmente quando têm de disputar passageiros com as
empresas de ônibus em vias movimentadas como a antiga Estrada de Madureira, hoje Avenida Abílio Augusto Távora.
Nos vários pontos entre Nova Iguaçu e
Km 32, o que mais se vê, durante o dia e
à noite, são ‘cortes’ desses veículos para
conquistar os pedestres que esperam
condução. Sem falar no avanço de sinal,
outro malabarismo arriscado.

O presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, ministro Dias Toffoli, fez um
apelo a um grupo de 30 senadores: “Não
acabem com a reeleição. Preservem pelo
menos para a Presidência da República”.
Ele disse isso no mesmo dia em que veio
à luz pesquisa Datafolha revelando que
o estatuto da reeleição tornou-se minoritário na sociedade brasileira: 65% dos
eleitores desejam sua extinção. Toffoli
conversou com os senadores durante um
jantar oferecido por Renan Calheiros na
noite de terça-feira, na residência oficial
da presidência do Senado.

Arauto da reeleição (2)

O

Jornal de Hoje recebeu, na segunda-feira (22) a visita do secretário de Governo de Mesquita, Evandro Taveira (2º
à dir). Na companhia dos assessores

Diego Paiva e Bruno Dalmas, Evandro conheceu
as instalações do Diário da Baixada em um ‘tour’
guiado pelo diretor-presidente Walceyr Almeida.
O passeio foi registrado na gráfica do JH.

“Reduza seus custos e melhore sua produtividade” é o tema do Seminário Tecnológico SEBRAETEC, promovido pelo
Sistema FIRJAN em parceria com o SEBRAE, nesta quinta-feira (25), às 10h, na
Unidade do SENAI Nova Iguaçu. A ideia é
que a partir desse encontro seja elaborado
um plano de ação para micro e pequenas
empresas, de acordo com o perfil do empreendimento e os interesses do empresário. O

*Erik Penna
Acompanhei também o expressivo crescimento da Estrela Franquias, rede de lojas Barriga Verde/
Caverna do Dino, vendendo cada vez
mais no ramo de moda infantil. O
que dizer então do setor de serviços,
segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), cresceu mais de 4% com
destaque ao segmento de seguros,
que segundo a SUSEP, teve crescimento de 22,4 % no primeiro trimestre do ano em comparação a 2014.
Pesquisas
apontam
ainda
crescimento nos setores de beleza,
tecnologia, artigos de papelaria,
comércio eletrônico, atacadista e
alimentos, com grande destaque
para o agronegócio.
Sei que enfrentamos dificuldades e não estamos vivendo em
época de vacas gordas, mas não se
iluda pensando que todas as empresas e setores estão fracassados,
que só temos péssimos desempenhos e que tudo está perdido.
A reflexão que fica é: analise esse
contraste de performances e pense
sobre o que será que estas organizações estão fazendo para crescer em
meio à turbulência. Com certeza não
ficam paradas reclamando da crise,
mas ao contrário, estão se reinventando, inovando processos e produtos, revendo seus diferenciais, capacitando suas equipes, repensando
o mix ofertado ao mercado, criando
novas parcerias, adequando e aperfeiçoando seus produtos, descobrindo outros nichos, qualificando-se na
prestação de serviço para atuar com
excelência e investindo em diferentes canais de divulgação para atrair
mais clientes em tempos difíceis.
As dicas acima são alguns dos
caminhos que podemos trilhar ao
invés de ficarmos apenas resmungando e nos escondendo atrás das
agruras econômicas.
*Erik Penna é especialista
em vendas, consultor, palestrante e autor dos livros “A Divertida Arte de Vender” e “Motivação Nota 10”.

O repasto foi organizado com o objetivo de facilitar a digestão da reforma
política iniciada pelos deputados. Participaram também o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e outros dois ministros do STF que, a exemplo de Toffoli,
têm assento no plenário do TSE: Gilmar
Mendes e Luiz Fux. Para justitificar
seu ponto de vista, Toffoli disse que a
reeleição é uma ferramenta nova, que
ainda não foi suficientemente testada,
após ser aprovada no Governo FHC. As
informações são do Blog do Josias.

Tudo em dia!

Seminário em Nova Iguaçu

Um Brasil de progressos em meio à crise

“Todo o progresso acontece porque as pessoas ousam ser diferentes.” (Harry Millner). Cada vez que
as pessoas encontram uma boa desculpa, abrem mão de um ótimo resultado. Digo isso porque há muita
gente falando de crise, às vezes até
utilizando o jargão “tempos difíceis” para justificar os maus resultados. Será que as coisas estão realmente difíceis pra todo mundo? A
resposta é não. Há muito progresso
e empresas ampliando os negócios,
ganhando dinheiro e crescendo
normalmente em 2015.
Não se apegue apenas às notícias ruins para explicar as metas
não atingidas, aliás, o mercado está
recheado de empresas com resultados expressivos. No mês passado,
enquanto alguns shoppings reclamavam da crise, apliquei um treinamento num deles, em Pernambuco,
que registrou um crescimento de 2
dígitos no primeiro trimestre do ano.
Enquanto algumas organizações
demitem, outras contratam, atuam
em vários turnos e fazem horas extras. Segundo a ANFAVEA, a venda
de carros novos caiu 19,2% no período de janeiro a abril de 2015 em
comparação a 2014, mas saiba que a
Toyota, Hyundai, Jeep e Honda estão se dando muito bem.
Para se ter uma ideia, enquanto algumas montadoras demitem
ou dão férias coletivas, a Toyota
vendeu 56,7 mil automóveis e comerciais leves (incluindo importados), 7% a mais no mesmo período
do ano passado. A Honda em meio
à crise lançou o utilitário-esportivo HR-V. Hoje, os funcionários
fazem hora extra para atender o
mercado, atualmente tem fila de
espera de até 120 dias nas concessionárias e as vendas da marca aumentaram 15% no primeiro quadrimestre de 2015. Outra
marca asiática, a Hyundai, chega
a operar em três turnos e, assim
como A Honda e A Toyota, não
adotou medidas de corte de produção, nem férias coletivas.

Arauto da reeleição

objetivo do programa é aplicar inovação e
soluções tecnológicas que elevem o desempenho das empresas no mercado, com subsídio de até 80% do investimento. O evento
é gratuito e contará ainda com as palestras “Gestão de Processos”, de 10h às 11h,
e “Economia de Energia”, de 11h às 12h.
O Senai de Nova Iguaçu fica na Rua
Gerson Chernicharo, sem número, no
Bairro da Luz. Telefone 0800 570 0800.

Os atrasos nos repasses do Tesouro
Nacional a bancos públicos restringemse a financiamentos e não abrangem benefícios sociais e trabalhistas, informou,
ontem, à tarde, o Ministério da Fazenda.
Em nota, a pasta disse que os recursos
destinados ao pagamento do Bolsa Família, do seguro-desemprego e do abono
salarial, ao longo de 2015, têm sido liberados, sem adiamento, conforme os pedidos dos ministérios responsáveis pelos
programas. Portanto, as reclamações são
infundadas segundo as autoridades.

Economia brasileira dos últimos seis
meses não é a mesma da última década
*Prof. Me. Eli Borochovicius
*Prof. Me. José Antônio Vidotti
Em 2015, a população brasileira atingiu a expressiva marca de 204,4 milhões
de pessoas, representando crescimento de
10,42% nos últimos 10 anos, de acordo com
os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Uma grande parte desse número é representada pela População em Idade Ativa (PIA), que compreende pessoas entre
15 e 64 anos de idade, composta principalmente por empregados e empregadores,
pessoas que trabalham por conta própria,
estagiários e aprendizes, desempregados
em busca de recolocação no mundo do trabalho e licenciados pelo INSS.
Destaque para um aumento não
expressivo, mas de grande relevância, no percentual do PIA, de 66,11%,
em 2005, para 68,92%, em 2015, ou
seja, o número de pessoas com idade
suficiente para contribuir para a movimentação e dinâmica na economia
aumentou. Apesar de estarem enquadradas no perfil das pessoas em idade
economicamente ativa, nem todas, no
entanto, possuem receita financeira.
No início de 2005, a população
empregada era de 19,1 milhões e, em
2015, são 23,22 milhões de pessoas trabalhando. Os dados da Trading Economics mostram que nos últimos 10 anos,
mais brasileiros passaram para a condição de potencial consumidor.
Essas pessoas passaram, também, a
ser mais bem remuneradas. Uma forma
de medir o crescimento de receitas dessa
população é por meio do salário mínimo
federal. Em 2005, o salário mínimo era da
ordem de R$300,00 e, em 2015, R$788,00,
portanto, o crescimento nominal foi de
162,67%, com aumento real de 46,35%,
descontada a inflação no período.
A população em idade ativa cresceu,
os números revelam que a população empregada foi ampliada e os salários aumentaram, mas assim como houve o aumento
de receitas, o custo de vida seguiu a mesma trajetória e os preços subiram.
A inflação pode ser medida por diversos índices e o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) parece o mais
apropriado para essa análise, dado que
fora criado com o objetivo de orientar os
reajustes de salários dos trabalhadores.
O índice abrange as famílias com rendi-

mentos mensais compreendidos entre
um e cinco salários-mínimos em ampla
abrangência geográfica. São considerados os gastos com alimentação e bebidas,
transporte, habitação, saúde, despesas
pessoais, vestuário, comunicação, artigos
de residência e educação.
No ano de 2005, o INPC apresentou
5,05%, já em 2014, a inflação fechou o
ano em 6,23%. A análise dos dados históricos nos permite identificar que, nos
últimos 10 anos, a inflação acumulada
foi de 79,48%, ou seja, houve aumento
real de receita para o trabalhador já que
o salário mínimo aumentou percentualmente mais que a inflação.
Os números percentuais, no entanto,
não podem ser vistos de forma isolada.
Uma família que vive em 2015 com um
salário mínimo de R$788,00, gasta mais
de R$300,00 apenas com alimentação.
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) apresenta mensalmente uma pesquisa
de preços médios da Cesta Básica de Alimentos (CBA) e os números indicam que,
no início de 2005, o preço médio estava em
R$149,60, representando 50% do salário
mínimo, já em 2015, R$322,61, comprometendo o orçamento familiar em 41%.
Os recursos financeiros excedentes de
um trabalhador remunerado pelo salário mínimo nacional somariam, em 2015,
considerando os custos com alimentação,
R$465,39, que deveriam servir para o pagamento de aluguel ou prestação da casa própria, água, energia, gás, transporte, internet, cursos, livros, revistas, jornais e lazer.
O que é impraticável com os preços atuais.
Apesar de os números parecerem favoráveis, é possível concluirmos que nos
últimos 10 anos o brasileiro melhorou
sua condição financeira, mas insuficiente
para que tenha boa qualidade de vida.
Do início do ano para cá, no entanto,
os números são desanimadores. A taxa de
crescimento vem reduzindo ano a ano. Se
em 2006 a PIA cresceu 1,68%, em 2015
o crescimento foi de apenas 1,15%. A população empregada caiu de 23,22 para
22,76 milhões de pessoas, portanto, houve
aumento do desemprego. O indicador de
inflação chegou ao elevado e preocupante
patamar de 5,99%. A cesta básica sofreu
aumento de 9,77% e temos percebido tam-

bém o aumento nos preços das tarifas de
água, energia e combustível, que refletem
no aumento geral de preços e não estão
contemplados no INPC.
Em função desse cenário, o consumidor brasileiro passou a se endividar mais
e ampliar o seu grau de comprometimento
de renda. Para a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que apresenta, desde 2010, a
Pesquisa Nacional de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (PEIC), no
início de 2015 eram 57,5% de endividados
e no mês de maio, esse número subiu para
62,4%. Dentre os endividados, 21,9% possuem o valor da parcela da dívida superior a 50% da renda familiar.
Há de se considerar, porém que nem
todas as dívidas são ruins, o endividamento para o financiamento imobiliário com
baixas taxas de juros em longo prazo, por
exemplo, cria a possibilidade de estabilidade e segurança familiar.
O problema se dá quando as famílias
não suportam os altos custos promovidos
pela inflação e passam a não arcar com as
suas responsabilidades financeiras, passando de endividadas para inadimplentes.
A Serasa Experian publica um indicador de inadimplência do consumidor e
o número de inadimplentes cresceu 2,56
vezes nos últimos 10 anos. Somente em
2015 o número de pessoas com dívidas
atrasadas junto a financeiras, bancos, cartões de crédito, empresas não financeiras
e com cheques devolvidos por insuficiência de fundos cresceu 5,97%.
Outros indicadores como variação negativa do Produto Interno Bruto (PIB),
altas taxas de juros e queda no indicador
da Intenção de Consumo das Famílias
(ICF), quando analisados conjuntamente
com o emaranhado de dados estatísticos
já apresentados, são suficientes para representar um cenário econômico perturbador, motivo pelo qual o momento é de
cautela e de preservação do capital, evitando gastos desnecessários e ensejando
a cultura do não desperdício.
*Prof. Me. Eli Borochovicius e
Prof. Me. José Antônio Vidotti, docentes da disciplina de Finanças do
Centro de Economia e Administração
(CEA) da PUC-Campinas.

