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CRESCIMENTO

Senador Wilder vê 
2017 com melhor 
cenário econômico
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A beleza da eternidade 
de um abraço

Polícia Civil qualifica 
combate ao roubo e 
receptação de cargas
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NÃO HÁ LUGAR MELHOR NO MUNDO PARA 
ESTAR DO QUE DENTRO DE UM ABRAÇO

Conheci uma pessoa que 
não gosta de ser abraçada. Fi-
quei intrigada. Desde peque-
na, sempre gostei de apertar 
meus irmãos entre os meus 
braços, e o contato afetivo 
que recebia dos meus pais e 
avós me enchia de calor e ale-
gria. Então, como é que pode 
alguém não curtir um abraço? 
Acho que eu seria muito triste 
se não abraçasse as pessoas.

Esta semana, saí da cama 
cedinho e fui pra aula de Pi-
lates. Seria mais um dia qual-
quer, como os dias em que a 
gente acorda, se arruma, sai 
de casa, cumpre obrigações, 

volta à tardinha e prepara a 
noite que espera pelo dia se-
guinte. Mas, naquela manhã 
igual a tantas outras manhãs, 
terminada a minha aula, a 
professora de Pilates me deu 
um abraço apertado e me de-
sejou um “bom dia”.

O enlaço entre quatro bra-
ços tem muitos poderes. Ele 
aquece as frias manhãs e traz 
esperança aos dias monóto-
nos. A aproximação de dois 
corpos encurta a saudade e 
diz em silêncio: “eu gosto de 
você”, “eu te admiro” ou “que-
ro-te bem”. Um abraço since-
ro carrega tantas emoções 

que muitas vezes não é preci-
so dizer nada.

Porque o abraço diz mais 
do que palavras. Para os apai-
xonados, ele revela o coração 
acelerado e o perfume dos fe-
romônios. Para a criança, é a 
proteção dos seus pais. Para 
o amigo, o abraço é a certe-
za de que se pode contar com 
aquela amizade.

Tem abraço que cura fe-
ridas. Tem abraço que faz a 
gente se perder dentro dos 
braços que nos apertam com 
vontade. Tem abraço tímido, 
quase como um tapinha nas 
costas. Tem abraço que parece 

beijo. Tem abraço que nos traz 
de volta pra casa. E tem abra-
ço tão apertado que tristeza 
nenhuma consegue entrar no 
espaço entre dois peitos.

Nem sempre a pessoa que 
te abraça está presente, por-
que tem abraço que é feito 
de palavras. Aquele livro que 
você adora ou aquela carta 
que você não se cansa de ler, 
qualquer frase que aqueça a 
sua alma, todos estão te abra-
çando de dentro para fora.

É por isso que gosto de 
escrever: para abraçar senti-
mentos e entender a vida. As-
sim como gosto de ler o que 

muita gente escreve. Quando 
deixamos nossos sentidos se 
tocarem, estamos mais próxi-
mos uns dos outros.

Vai lá… Abrace alguém de 
forma diferente. Dê um aper-
tão inesperado no seu pai. 
Receba seu amigo com um 
enlaço sincero. Surpreen-
da seu funcionário com um 
abraço de gratidão. Acorde 
seu filho com um amasso ca-
loroso. Abrace seu animal de 
estimação. Aperte a pessoa 
que você ama. Envie abraços 
virtuais para quem está lon-
ge. Acredite, um abraço pode 
mudar o seu dia.

.com
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CRESCIMENTO

Senador Wilder afirma que 2017 terá 
cenário econômico melhor no Brasil

SEGURANÇA

Polícia Civil inicia curso que aperfeiçoará trabalho 
de combate ao roubo e receptação de cargas

José Eliton afirma que capacitação é fundamental para qualificar 
combate a este tipo de crime

Ainda de acordo com o senador Wilder, o Brasil tem pressa 
e os trabalhadores querem os seus empregos de volta
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Analistas do mercado fi-

nanceiro ouvidos pelo Banco 
Central (BC) melhoraram pela 
terceira semana seguida as 
previsões para o desempenho 
da economia este ano: o re-
cuo deve ser de 3,25% ante os 
3,30% da pesquisa anterior. 
Para o ano que vem, a expansão 
esperada passou de 1% para 
1,10%. Já a expectativa para a 
inflação de 2016 foi mantida 
em 7,26%. Em 2017, a taxa deve 
ficar em 5,30% — 0,10 ponto 
percentual abaixo do que era 
previsto no informe anterior.

Com esses números nas 
mãos o senador Wilder Mo-
rais  avalia que a crise ainda 
afeta muitos brasileiros, que 
perderam os seus empregos e 
sofrem as consequências ime-
diatas da estagnação econô-
mica que o País enfrenta des-
de o ano passado, mas agora 
começa a dar sinais de mudan-
ças. “Reiteradas vezes tenho 
afirmado que resolvido o pro-
blema político, a economia do 
País começaria a dar sinais de 
resgate”, afirmou Wilder.

Segundo Wilder Morais, os 
empresários precisam de se-
gurança jurídica e equilíbrio na 
política para voltarem a inves-
tir. O Brasil, até o afastamento 
da presidente Dilma Rousseff 
não podia oferecer as duas coi-

sas, conforme o senador. “Hoje 
temos um cenário melhor, com 
mais segurança para quem de-
seja investir, gerar empregos e 
renda. Acho que no final desse 
ano já teremos um quadro bem 
melhor para os trabalhadores e, 
especialmente, para os empre-
sários”, previu o senador.

De acordo com o levanta-
mento semanal do BC, mais 
uma vez o mercado espe-
ra uma melhora da atividade 
econômica. O Produto Inter-
no Bruto (PIB) deve encolher 
3,25% este ano. No levanta-
mento divulgado na segun-
da-feira passada, os analistas 
esperavam que a economia 
recuasse 3,30%. A melhora na 
expectativa acontece apesar 
de, na semana passada, o BC 
ter divulgado que a economia 
brasileira encolheu 0,51% em 
maio — o pior resultado desde 
janeiro. Os economistas apos-
tavam numa leve queda do Ín-
dice de Atividade Econômica 
da autoridade monetária (IB-
C-Br) por causa do desempe-
nho dos índices setoriais. Ain-
da de acordo com os analistas, 
a economia deve avançar mais 
no ano que vem do que o es-
perado na semana anterior. A 
expansão deve ser de 1,10%.

Já a projeção para o Índice 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) deste ano foi manti-
da em 7,26% após duas sema-

nas de quedas. Se a previsão 
se confirmar, a taxa chegará a 
dezembro mais uma vez acima 
da meta do governo, que é de 
4,5%, podendo variar dois pon-
tos percentuais para cima ou 
para baixo. Em 2015, a inflação 
ficou em 10,67%.

Os analistas reduziram a 
previsão para a inflação de 
2017, passando de 5,40% na se-
mana passada para 5,30%. Foi 
a terceira queda consecutiva na 
expectativa do mercado para o 
índice oficial de preços do ano 
que vem. O resultado previsto 
está dentro do limite estipula-
do pelo governo, que é de 6%, 
já que a meta para o ano que 
vem também é de 4,5%, mas 
a margem de tolerância foi re-
duzida de dois pontos para 1,5 
ponto para cima ou para baixo.

“Como podemos ver, todos 
os indicadores nos mostram 
que o cenário futuro é de me-
lhorias. Vamos avançar com 
uma agenda positiva, de re-
tomada de obras, de previsão 
de crescimento e geração de 
empregos. É tudo que o País 
precisa nesse momento”, afir-
mou Wilder.

Ainda de acordo com o se-
nador, o Brasil tem pressa e 
os trabalhadores querem os 
seus empregos de volta. Em-
presários também estudam o 
ambiente no País para voltar 
a investir. 

Com objetivo de capacitar 
os profissionais das forças de 
segurança do estado e coibir 
ainda mais a criminalidade, a 
Polícia Civil iniciou nesta se-
gunda-feira, 18, o 1º Curso 
de Combate ao Roubo e Re-
ceptação de Cargas. Cerca de 
50 policiais civis e militares 
participam da capacitação, 
que também conta com pro-
fissionais que atuam em em-
presas privadas de transporte 
e escolta de cargas das mais 
diversas áreas, especialmente 
produtos agrícolas.

O vice-governador e secre-
tário de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária 
(SSPAP), José Eliton, participou 
da abertura do curso, realizada 
no auditório da SSP, e afirmou 
que o mesmo é fundamen-
tal para capacitar e qualificar 
ainda mais os policiais para o 
combate a este tipo de crime.

“Este curso tem um papel 
fundamental na pacificação 

do campo, por exemplo. Os 
palestrantes e especialistas 
nesta área transmitirão os 
conhecimentos necessários 
para que as forças policiais se 
aperfeiçoem no combate ao 
roubo e furto de cargas”, ana-
lisou. O delegado-geral da PC, 
Álvaro Cássio, e o comandan-
te-geral da PM, coronel Divi-
no Alves, também estiveram 
presentes ao encontro.

Além dos policiais goianos, 
há também representantes 
das forças de segurança do 
Distrito Federal, Mato Grosso 
e Tocantins.

Detalhes
O 1º Curso de Combate 

ao Roubo e Receptação de 
Cargas apresenta, em deta-
lhes, como são realizadas as 
investigações deste tipo de 
crime, desde o registro das 
ocorrências até a conclusão 
dos casos. A ideia é mostrar 
que o modelo de trabalho 

goiano dá resultado, uma vez 
que houve redução signifi-
cativa nos índices de roubo e 
receptação de cargas em Goi-
ás. Nos últimos dois meses, a 
redução de furtos nesta mo-
dalidade caiu 34,7%.

Em Goiás, estes crimes são 
investigados pela Delegacia 
Estadual de Repressão a Fur-
tos e Roubos de Cargas (Decar), 
que tem como titular o delega-
do Alexandre Bruno de Barros.

A unidade tem feito traba-
lho de destaque no estado. 
Recentemente, na Operação 
Rei do Gado, a Decar prendeu 
cinco suspeitos de integra-
rem associação criminosa que 
roubava gado. Os suspeitos 
se passavam por policiais para 
cometer os crimes. O líder do 
grupo foi detido em um con-
domínio de luxo em Goiânia e 
tinha vida de ostentação. Por 
meio de crimes, acumulou 
fortuna de aproximadamente 
R$ 6 milhões.
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Wilder avalia desempenho da economia relativamente positivo
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Balança comercial tem superávit 
de US$ 1,5 bi na 3ª semana de julho
WANDELL SEIXAS

A balança comercial brasilei-
ra da terceira semana de julho, 
com cinco dias úteis, registrou 
superávit de US$ 1,511 bilhão, 
resultado de exportações de 
US$ 4,409 bilhões e importa-
ções de US$ 2,898 bilhões. No 
mês, as exportações somam 
US$ 9,384 bilhões e as impor-
tações, US$ 6,385 bilhões, com 
saldo positivo de US$ 2,999 bi-
lhões. Os dados foram divulga-
dos hoje, 18, pela Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC). 

A média das exportações da 
terceira semana de julho foi de 
US$ 881,8 milhões, valor 6,4% 
acima da média registrada até 
a segunda semana (US$ 829,1 
milhões), em razão do aumento 
nas exportações de  manufatu-
rados (64,5%),  principalmente 
em função  de plataforma para 
extração de petróleo, veículos 
de carga, etanol, máquinas e 
aparelhos para terraplanagem 
e motores para automóveis. 
Os produtos básicos tiveram 
queda (-27,4%) devido a soja 
em grãos, minério de ferro, pe-
tróleo em bruto, farelo de soja 
e carne bovina e suína. Os e 
semimanufaturados também 
tiveram retração (-3,9%) em 
razão de ferro-ligas, couros e 
peles, catodos de cobre, ma-
deira em estilhas e óleo de soja 
em bruto.

As importações no período 
tiveram retração de 0,3% se 

comparadas a média da tercei-
ra semana (US$ 579,6 milhões) 
com o registrado até a segun-
da semana (US$ 581,1 milhões). 
Houve diminuição nos gastos 
com equipamentos mecânicos, 
aparelhos eletroeletrônicos, 
químicos orgânicos e inorgâ-
nicos, veículos automóveis e 
partes, plásticos e obras, adu-
bos e fertilizantes.

MÊS
Nas exportações, compara-

das as médias até a terceira se-
mana de julho deste ano (US$ 
853,1 milhões) com a de julho 
do ano passado (US$ 805,8 mi-
lhões), houve crescimento de 
5,9%, em razão do aumento nas 
vendas de produtos manufa-
turados (18,7%) - por conta de 
plataforma para extração de 
petróleo, açúcar refinado, eta-
nol, máquinas e aparelhos para 
terraplanagem e motores para 
automóveis - e de semimanu-
faturados (15,3%) – em razão de 
ferro fundido, açúcar em bruto, 
ouro em forma semimanufatu-
rada, madeira serrada ou fendi-
da, ferro-ligas e celulose.

Por outro lado, caíram as 
vendas de produtos básicos 
(-5,1%), devido a milho em 
grãos, café em grãos, minério de 
cobre, minério de ferro, carne de 
frango, bovina e suína e soja em 
grãos. Em relação a junho des-
te ano, houve crescimento de 
12,1%, em virtude do aumento 
nas vendas de manufaturados 
(24,5%), semimanufaturados 
(7,7%) e básicos (4,7%).

IMPORTAÇÕES
Nas importações, a média 

diária até a terceira semana de 
julho de 2016 (US$ 580,4 mi-
lhões) ficou 17,3% abaixo da 
média de julho de 2015 (US$ 
702 milhões). Neste compara-
tivo, decresceram os gastos, 
principalmente, com produtos 
siderúrgicos (-36,1%), veículos 
automóveis e partes (-34,3%), 
adubos e fertilizantes (-33,3%), 
farmacêuticos (-28,1%), plásti-
cos e obras (-15,1%e combus-
tíveis e lubrificantes (-13,8%). 
Quando comparado com ju-
nho de 2016, as importações 
se mantiveram estáveis. É im-
portante destacar que hou-
ve crescimento nas compras 
de combustíveis e lubrifican-
tes (32,1%) e de siderúrgicos 
(28,7%).

ANO
No ano, as vendas externas 

acumulam US$ 99,636 bilhões 
e as compras, US$ 72,986 bi-
lhões, gerando superávit de 
US$ 26,651 bilhões. As expor-
tações acumularam média diá-
ria de US$ 738 milhões e as im-
portações, US$ 540,6 milhões. 

AVALIAÇÃO
Ao avaliar o quadro atu-

al relativo às exportações e 
importações nacionais, o se-
nador Wilder Morais disse de 
sua confiança no “crescimento 
gradual da economia brasilei-
ra, reduzindo o grave proble-
ma do desemprego, que abate 
hoje 12 milhões de brasileiros”. 


