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Notícias que marcaram o mês

Leiaagora

Internacional

Polícia diz que deteve mais três suspeitos 
dos atentados em Boston – Azamat 
Tazhayakov e Dias Kadyrbayev, ambos 
de 19  anos,  eram colegas de classe de 
Dzhokhar Tsarnaev na faculdade; o outro 
preso é o americano Robel Phillipos, 
da mesma idade. Eles não estão sendo 
investigados por participação no ataque 
– que deixou três mortos e mais de 280 
feridos – mas por obstrução à Justiça.

1 maio 2013.
O Globo

Recessão na Zona do Euro será pior que o 
previsto em 2013, diz Comissão Europeia 
– Contração do PIB deve ser de 0,4% em vez 
de 0,3% previsto inicialmente. O crescimento 
só retornará a essa região, de 340 milhões de 
habitantes, em 2014.

3 maio 2013.
France Presse

Capriles diz ter provas que justificam 
impugnação da eleição na Venezuela – 
“Nós temos conhecimento de que foram 
registrados quase 200 mil votos de pessoas 
que já morreram e mais de 21 mil votos de 
pessoas com o mesmo nome”, declarou 
Capriles, mencionando que as provas sobre 
as denúncias estão no pedido.

2 maio 2013.
Agência Brasil

Brasileiro vence mexicano na disputa pela 
direção-geral da OMC – A Organização 
Mundial do Comércio (OMC) elegeu o novo 
diretor-geral da entidade. O escolhido é o 
embaixador brasileiro Roberto Carvalho de 
Azevêdo, de 55 anos. O brasileiro disputou 
com o mexicano Herminio Blanco, de 
62  anos. O novo diretor-geral assume o 
cargo em 31 de agosto, substituindo o 
francês Pascal Lamy. A eleição foi disputada 
até o último minuto.

7 maio 2013.
Agência Brasil

ONU lança campanha contra tráfico de 
pessoas – A Organização das Nações Unidas 
(ONU) fez um apelo à comunidade interna-
cional para intensificar a campanha contra o 
tráfico de pessoas. A estimativa é que o tráfi-
co movimente cerca de 24 bilhões de euros e 

envolva mais de 2,4 milhões de pessoas por 
ano. O presidente da Assembleia Geral da 
ONU, Vuc Jeremic, advertiu que uma das pre-
ocupações é com a escravidão. 

14 maio 2013.
Agência Brasil

Brasil

Gasolina vendida nos postos terá mais 
etanol – A gasolina vendida nos postos 
volta a ser comercializada com 25% de eta-
nol anidro, e não mais 20%, como estava 
em vigor desde 2011. A medida foi adota-
da como um incentivo aos produtores de 
cana-de-açúcar e antecipada pelo governo 
para ajudar a reduzir o impacto do aumen-
to do preço da gasolina. 

1 maio 2013.
Agência Brasil

José Dirceu pede saída de Barbosa da 
relatoria – A defesa do ex-ministro José 
Dirceu, condenado a 10 anos e 10 meses de 
prisão, pede a reforma do acórdão do Men-
salão, atribuindo ao relator Barbosa, hoje 
presidente do STF, "contradições, omissões 
e supressões inadmissíveis".

2 maio 2013.
Diário do Nordeste

Governo do Rio gasta R$ 1,6 milhão em 
reabertura do Maracanã – A quantia foi 
aplicada nos shows de artistas, em comidas 
e em bebidas para os convidados e outras 
necessidades.

2 maio 2013.
Terra

Cesta básica fica mais cara em 12 das  
18 capitais pesquisadas pelo Dieese – 
Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Bá-
sica, as três capitais que apresentaram os 
maiores percentuais de correção foram o 
Recife (6,55%), João Pessoa (5,94%) e Belém 
(5,25%). Já as principais quedas ocorreram 
em Salvador (–4,63%), Porto Alegre (–3%) e 
Campo Grande (–1,73%). São Paulo continua 
no topo da lista das cestas mais caras. Em 
abril, os produtos que mais influenciaram a 
alta da cesta básica foram: leite, feijão, fari-
nha, pão francês e banana.

6 maio 2013.
Agência Brasil

Saúde

Governo estuda trazer 6 mil médicos 
cubanos para o Brasil – Cuba tem uma 
proficiência grande nessa área de medici-
na, em farmacêuticos e em biotecnologia. 
O Brasil está examinando a possibilidade 
de acolher um número de médicos cuba-
nos por meio de conversas que envolvem 
a Organização Panamericana de Saúde, a 
OPAS.

6 maio 2013.
O Globo

Ciência e Tecnologia   
Ano de 2012 foi o nono mais quente desde 
1850, aponta agência da ONU – Relatório 
publicado menciona degelo recorde no 
Ártico. A agência da ONU aponta que 
mesmo o fenômeno frio La Niña, registrado 
nos primeiros meses do ano, não conseguiu 
frear a alta da temperatura.

2 maio 2013.
G1

Cientista brasileiro revela mecanismo que 
faz músculo acumular gordura – Células-
-tronco são as responsáveis. “O músculo vai 
ficando mais fraco. Isso diminui a mobilidade 
e afeta a qualidade de vida”, diz Alexander Bir-
brair, doutorando nos EUA.

2 maio 2013.
G1

Meio ambiente

Alertas de desmatamento e degradação 
da Floresta Amazônica diminuem – O nú-
mero de alertas sobre desmatamento e de-
gradação da Floresta Amazônica diminuiu 
em 37%, entre março e abril deste ano, na 
comparação com o mesmo período de 2012. 
No ano passado, a devastação atingiu mais 
de 290 quilômetros quadrados. 

6 maio 2013.
Agência Brasil

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 

foram acessados em 14 de maio de 2013. 



página 2

Leiaagora

A questão da maioridade penal

Análise

Manifestação em São 
Paulo pede redução da 
maioridade penal

Parentes e amigos de pessoas que fo-
ram mortas em crimes cometidos por ado-
lescentes fizeram um protesto na Avenida 
Paulista para pedir a redução da maiorida-
de penal. [...]

“Se o menor cometeu um crime, inde-
pendente da idade, precisa responder pelo 
crime que cometeu. Precisamos mudar al-
guns pontos da legislação, como a maiori-
dade penal, e, principalmente, cumprir as 
leis que já existem”, diz o empresário Luiz 
Carlos Modugno, 43 anos, presidente do 
movimento. Ele defende que seja feito um 
plebiscito para que a população opine so-
bre a questão. [...]

A redução da idade para penalização 
de adolescentes é motivo de divergência. 
Para o advogado Ariel de Castro Alves, es-
pecialista em políticas de segurança públi-
ca e ex-integrante do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda), mudar a lei é reconhecer a inca-
pacidade do Estado brasileiro de garantir 
oportunidades e atendimento adequado à 
juventude. [...]

O promotor de Justiça Thales de Olivei-
ra, que atua na Vara da Infância e Juven-
tude de São Paulo, por outro lado, acredita 
que o aumento dos atos infracionais pra-
ticados por adolescentes, que cresceram 
aproximadamente 80% em 12 anos, justi-
fica a revisão legislativa. [...]

Camila Maciel. Agência Brasil, 27 abr. 2013. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/
noticia/2013-04-27/manifestacao-em-sao-paulo-

pede-reducao-da-maioridade-penal>.  
Acesso em: 1 maio 2013 (Adapt.).

Carvalho critica proposta 
de redução da maioridade 
penal

O ministro da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, Gilberto Carvalho, 
disse que o governo é contra a redução da 
maioridade penal e quer a ajuda dos esta-
dos para a ampliação e consolidação do 
Plano de Prevenção à Violência contra a 
Juventude Negra, conhecido como Juven-
tude Viva.

O governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, disse que seu partido, o PSDB, deve 
apresentar no Congresso um projeto para 
tornar mais rígido o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. A proposta do governador 
é que adolescentes que tenham cometido 
crimes e completado 18 anos não fiquem 
mais na Fundação Casa. [...]

Segundo o ministro, é possível discutir 
um período de transição, para que aqueles 
menores infratores que completam 18 anos 
durante a pena no abrigo sejam deslocados 
para outro espaço. A redução da maioridade 
penal, no entanto, não acabará com fatos 
trágicos como o que ocorreu na capital 
paulista, na avaliação de Carvalho. “Eu 
acho que a ilusão de que, reduzindo a idade 
penal, vai resolver alguma coisa no país vai 
nos levar daqui a pouco a reduzir a idade 
penal para 10 anos, porque os traficantes e 
os bandidos vão continuar usando o menor.”

“Ao mesmo tempo que temos uma 
profunda dor e uma solidariedade com a 
situação como essa, é próprio e  necessário 
que os governantes tenham muita 
maturidade no que falam e naquilo que 
propõem em uma hora como essa. A 
situação é muito mais complexa do que ficar 
mexendo na questão da idade penal”, disse 
Carvalho. [...]

Danilo Macedo. Agência Brasil, 12 abr. 2013. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/
noticia/2013-04-12/carvalho-critica-proposta-de-

reducao-da-maioridade-penal>.  
Acesso em: 1 maio 2013 (Adapt.).

As notícias acima trazem à tona um 
assunto que, frequentemente, volta a ser 
discutido no Brasil: a redução da maiori-
dade penal. Para entendermos melhor 
esse tema tão polêmico e pensarmos 
sobre o porquê de ele ser sempre pau-
ta dos debates entre sociedade e poder 
público, vale a pena esclarecermos que 
a maioridade penal no Brasil ocorre aos 
18 anos e que suas determinações legais 
estão dispostas na Constituição Federal 
de 1988 e reforçadas pelo Código Penal, 
aprovado no ano de 1940.

Interessante notar que o texto do Có-
digo Penal referente ao tema está inseri-
do em um contexto de mais de 70 anos 
atrás, e que, apesar dos questionamen-
tos e polêmicas que a maioridade pe-

nal causa no país, não houve mudanças  
reais nas disposições legais desde o que 
ficou estabelecido na última constitui-
ção. Ainda assim, é preciso ficar claro 
que debater as questões que permeiam 
nossa sociedade é sempre essencial para 
a compreensão de seu funcionamento. 
Mas, afinal, por que será que esse tema 
volta a ser discutido com tanta frequên-
cia se ainda não aconteceram alterações 
reais nas leis do país?

Observe as manchetes recentes que 
se seguem e tente imaginar como elas 
podem justificar a retomada das discus-
sões sobre o assunto:

ADOLESCENTE CORINTIANO DIZ A 
PROMOTOR BOLIVIANO QUE DISPAROU 

SINALIZADOR
2 maio 2013. G1.

ASSALTANTE QUE ATEOU FOGO EM 
DENTISTA É MENOR DE IDADE, DIZ 

DELEGADA
27 abr. 2013. R7.

Como é possível notar, as duas man-
chetes fazem referência a crimes atri-
buídos a menores de idade, e nos fazem 
perceber de que maneira acontecimen-
tos pontuais geram debates profundos 
em nossa sociedade e ajudam a construir 
um panorama de suas transformações e 
necessidades. 

Pois bem. Parece claro que, todas as 
vezes que a população e o governo são 
surpreendidos por escândalos como os 
retratados nas manchetes acima, a possi-
bilidade de redução da maioridade penal 
volta a ser discutida e revela uma polê-
mica ainda maior: a própria eficiência do 
sistema jurídico brasileiro. 

Observe também que, apesar de serem 
do mesmo veículo de comunicação, as 
duas notícias que temos como referência 
para esta análise (“Manifestação em 
São Paulo pede redução da maioridade 
penal” e “Carvalho critica proposta de 
redução da maioridade penal”) expõem 
dois pontos de vista diferentes e que, no 
fundo, representam os dois extremos da 
discussão sobre esse tema: em geral, os 
que são a favor da redução da maioridade 
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penal – possivelmente para 16 anos – 
acreditam que muitos menores acabam 
quase impunes diante de crimes graves, 
mesmo tendo consciência de que estão 
agindo fora da lei, e, dessa maneira, 
esse tipo de criminalidade só tende a 
aumentar; já os que se posicionam contra 
defendem que a causa do problema 
criminal é estrutural, ou seja, as raízes 
são mais profundas, passando pelas 
deficiências da educação, as dificuldades 
de ressocialização do indivíduo e até o 
uso de menores como fantoches dos 
chefes do crime. Seja como for, o grande 

problema parece ser a falta de ações 
concretas para diminuir a criminalidade 
praticada por menores no país, seja 
alterando os dispositivos da lei, ou 
revertendo a base do problema.

Para finalizar esta análise, vamos 
atentar para um recurso argumentativo 
utilizado nos dois textos, também mui-
to importante como ferramenta para as 
provas de redação dos vestibulares: as 
declarações de fontes. Assim como os 
textos jornalísticos não podem existir 
sem que as fontes (pessoas envolvidas) 
comprovem ou expliquem os fatos, uma 

dissertação precisa de argumentos de 
terceiros que evidenciem, sustentem e 
exemplifiquem o ponto de vista exposto 
no texto. Dessa maneira, para construir 
uma redação consistente, busque decla-
rações de especialistas sobre o assunto 
e exemplos factuais que ilustrem a ideia 
que deseja defender. Uma possibilidade 
interessante para a argumentação é citar 
filmes ou livros,  baseados em fatos reais, 
que retratem pontos trabalhados na sua 
produção textual. Todas essas ideias po-
dem te ajudar a construir uma redação 
mais consistente! 

Editorial.

Um panorama da crise 
europeia 

Na última edição do Leia Agora (abril 
de 2013), tratamos do caso específico da 
crise econômica na Grécia e de seus desdo-
bramentos. Em maio, enquanto os Estados 
Unidos anunciam uma suposta recupera-
ção econômica (anunciada, a nosso ver, de 
forma bastante precipitada, pois ainda são 
necessários 10 milhões de empregos para 
voltar aos níveis pré-crise), o desemprego 
bateu novos recordes na Europa. 

Primeiramente, na Espanha, como se 
sabe, o desemprego já atinge mais de um 
quarto da população. Lá, como nos Esta-
dos Unidos, formou-se uma bolha imobi-
liária especulativa; em síntese, os bancos 
espanhóis concederam um grande núme-
ro de empréstimos no campo imobiliário 
sem conseguir o devido retorno. Tais in-
vestimentos, por sua vez, ligam-se aos em-
préstimos dos bancos alemães. Segundo 
informações, do ano de 2010, do Banco de 
Pagamentos Internacionais (The Bank for 
International Settlements – BIS), os bancos 
alemães emprestaram 109 bilhões de euros 
aos bancos espanhóis, os quais investiram 
massivamente não na economia produti-
va do país, mas sim na economia especu-
lativa, criando a bolha imobiliária que, ao 
explodir, provocou a enorme crise e o enor-
me problema da dívida privada da Espa-
nha, que atingiu dimensões astronômicas 
(227% do PIB, em 2012). Vê-se, portanto, 
que, sobretudo após a instauração do euro, 

os bancos alemães passaram a investir nas 
bolhas especulativas das zonas periféricas 
da Europa. De qualquer forma, como me-
dida para combater essa crise, o governo 
espanhol solicitou um resgate financeiro à 
Troika (Comissão Europeia, Banco Central 
Europeu e Fundo Monetário Internacional), 
efetuando, em contrapartida, medidas de 
austeridade (cortes de gastos públicos, re-
dução de salários e aumentos de impostos) 
em seu país.

A chanceler alemã, Angela Merkel, é 
uma defensora das medidas de austerida-
de, evocando, constantemente, uma ex-
pressão que Margareth Thatcher utilizava 
quando privatizou empresas e cortou gas-
tos públicos na Inglaterra: “não há alterna-
tiva”. O atual primeiro-ministro espanhol, 
que substituiu José Luis Zapatero, é o ultra-
conservador Mariano Rajoy, complacente 
com as medidas da Troika. Desde o início 
da crise, mais de 400 mil espanhóis foram 
despejados de suas casas, por serem inca-
pazes de pagar suas dívidas.

Já em Portugal, alguns fatores tornam-
-se mais fortes para entender a crise. Com 
a criação da moeda única – o euro – a in-
dústria portuguesa, sobretudo a de base, 
foi exposta a uma concorrência que não 
tinha condições para enfrentar, especial-
mente no tocante às indústrias alemãs. 
Lembrando que, com a entrada no euro, 
Portugal deixou de ter a possibilidade de 
desvalorizar a moeda para estimular as 
exportações e encarecer as importações. A 
balança comercial portuguesa continuou 

a deteriorar-se. Da mesma forma, na his-
tória recente de Portugal, efetuaram-se 
várias privatizações (EDP, PT, GALP, BRISA), 
especialmente no setor financeiro, que in-
vestiu fortemente no setor imobiliário. 

Com a crise iniciada em 2008 nos  
Estados  Unidos, todos esses problemas se 
agravaram. As falências do BPP (Banco 
Privado Português) e do BPN (Banco Portu-
guês de Negócios) estão relacionadas com 
a prévia desregulamentação dos mercados 
financeiros e a supervisão ineficaz nesse se-
tor. Com uma economia diante de grandes 
dificuldades – com seu setor produtivo bas-
tante deteriorado, déficits comerciais cada 
vez mais altos, famílias extremamente en-
dividadas – as receitas do Estado caíram 
abruptamente. O governo, então, pediu a 
intervenção da Troika (um empréstimo de 
78 bilhões de euros), praticando, em con-
trapartida, medidas de austeridade, como 
aumentos de impostos, cortes indiscrimi-
nados no Estado e nos serviços públicos, 
privatização dos correios, de empresas de 
transportes, saúde, educação e energia. 
Como um dos resultados de todo esse pro-
cesso, há, na atualidade, mais de 400 mil 
portugueses desempregados e milhares 
expulsos de suas casas.

Na Itália, que também sofreu com o dé-
ficit público, a bolha imobiliária e a perda 
de competitividade após a instauração do 
euro (acrescidos aos escândalos políticos 
protagonizados pelo ex-primeiro-ministro 
Silvio Berlusconi) originaram uma crise 
política, solucionada recentemente não 

CoNTEXTO
fatos  e  interpretações 
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sem grandes constrangimentos. As elei-
ções parlamentares no início do ano termi-
naram em um impasse: o bloco de centro 
esquerda, liderado pelo Partido Demo-
crático (composto de muitos membros do 
antigo Partido Comunista Italiano), obteve 
29,54% dos votos, pouco acima dos 29,18% 
alcançados pela coalizão de direita, lidera-
da pelo partido de Berlusconi. Em terceiro 
lugar ficou um partido recentemente for-
mado, chamado Movimento Cinco Estre-
las, liderado pelo comediante Beppe Grillo, 
com 25,54% dos votos, que se coloca visce-
ralmente contra a austeridade e contra os 
partidos políticos tradicionais, negando 
qualquer aliança. 

O desempenho extraordinário de Grillo 
representa, assim, a desilusão dos italianos 
pelos partidos tradicionais. Isso criou, além 
do mais, um problema: com uma vanta-
gem tão apertada, seria muito difícil para 
o Partido Democrático garantir a governa-
bilidade sem uma aliança com a extrema 
direita vinculada a graves casos de corrup-
ção (Berlusconi, em especial, é condenado 
por desvio de verbas, lavagem de dinheiro 
e pedofilia e, atualmente, está apresen-
tando recursos contra o Poder Judiciário). 
Diante da intransigência do Movimento 
Cinco Estrelas, a solução, assim, foi uma 
aliança entre o partido de Berlusconi e o 
Partido Democrata, efetuada após Enrico 
Letta assumir como primeiro ministro. Nes-
se contexto, para uns, a aliança foi o único 
caminho possível para a governabilidade; 
para outros, ela representa a falência da 
política italiana em tempos de crise.

E qual o papel da Alemanha na crise 
econômica europeia? A Alemanha é uma 
República Parlamentarista, com Joachim 
Hauck na presidência e Angela Merkel como 
primeira-ministra, desde 2005. O país se 
apresenta como líder da União Europeia, na 
condição de economia mais forte da região. 

Os críticos dizem que as medidas de 
austeridade têm como finalidade garantir 
que os países mais pobres da União 
continuem pagando suas dívidas para com 
os bancos alemães. De fato, durante seu 
governo, Angela Merkel deu continuidade 
às políticas de seu antecessor, Gerhard 
Schröder, o qual impôs uma série de medidas 
que cortaram impostos do empresariado e 
desregulamentaram o mercado financeiro; 
nesse sentido, é importante notar que, entre 

2000 e 2012, os salários dos alemães tiveram 
uma queda de 2%, o pior índice da Zona do 
Euro, ao passo que sua indústria conheceu 
enorme expansão.

A Alemanha, assim, manteve sua con-
dição de exportadora para outros países da 
Zona do Euro, de forma que 60% das expor-
tações alemãs se direcionam aos países da 
União Europeia. Tais medidas, ruins para o 
mercado interno alemão, estimularam as 
exportações e acabaram por prejudicar os 
parques industriais de países menos com-
petitivos na Zona do Euro, como Grécia, 
Espanha, Portugal, Irlanda, Chipre e Itália. 
Em uma declaração recente, o ministro das 
finanças alemão, Wolfgang Schäuble, afir-
mou que o resgate concedido à Espanha 
tinha como finalidade não salvar apenas os 
espanhóis, mas os próprios bancos alemães, 
com os quais os espanhóis tinham grandes 
dívidas. De fato, enquanto o desemprego 
vem batendo recordes nas regiões perifé-
ricas da Europa, os bancos alemães conti-
nuam registrando lucros com mais de nove 
dígitos. Em outro ponto de vista, muitos par-
tidários do governo alemão responsabilizam 
as próprias economias periféricas como cul-
padas pela sua crise interna, por não regula-
mentarem os problemas internos que leva-
ram à crise – é incontestável, nesse sentido, 
que a desregulamentação promovida pelo 
governo espanhol, independente do gover-
no alemão, foi fundamental para sua crise.

Nesse contexto, o futuro da Europa é 
incerto e inconcluso. Alguns alegam a ne-
cessidade de encarar o fracasso do projeto 
do euro e a necessidade de a Alemanha 
encarar com seriedade o sentido do termo 
“União Europeia”. Já partidários de outra 
visão enxergam as medidas de austeridade 
como necessárias e alegam que o abando-
no do euro causaria estragos ainda maio-
res na economia. É fato que as críticas ao 
projeto de União Europeia crescem e, nes-
se sentido, é possível finalizar esse texto 
com uma questão para reflexão: até que 
ponto uma união entre estados nacionais 
distintos pode se sustentar dentro de um 
modo de produção capitalista, caracteriza-
do pela competição e pela desigualdade? 
Quais forças tendem a vencer, as forças de 
integração ou de desintegração?

* Daniel Gomes 
Professor de História, Sociologia e Atualidades 

no Sistema de Ensino Poliedro.

TOQUE DE ESPECIALISTA

Matemática e suas tecnologias

Índices e números da crise europeia 

Conhecer índices econômicos e sociais é es-

sencial para compreender as informações que nos 

são apresentadas diariamente por meio da mídia. O 

texto do professor Daniel Gomes traz informações 

de alguns desses índices. Por exemplo, o índice de 

desemprego da Espanha, que “já atinge mais de um 

quarto da população”. Para compreender essa infor-

mação, precisamos considerar como é feito o cálculo 

desse índice. A taxa de desemprego de um país é ob-

tida dividindo-se o número de pessoas desemprega-

das pela população economicamente ativa, conside-

rando apenas pessoas com 15 anos ou mais. Assim, 

quanto mais próximo de 1 (ou 100%) é esse índice, 

mais desempregados existem no país. Note que, 

pela afirmação do texto, o índice na Espanha deve 

ser de pouco mais de 0,25 (ou 25%), pois o número 

de desempregados ultrapassa 1/4 da população.

Ainda sobre a situação da Espanha na crise, 

temos o dado de que a dívida privada espanhola 

atingiu 227% do PIB em 2012. Para entender essa 

informação, é preciso saber que o PIB representa 

a soma do valor de tudo o que foi produzido em 

um país. Assim, quando a dívida representa mais 

do que 100% do PIB, temos que o país não está 

produzindo o suficiente para quitar as suas dívidas 

e, portanto, não será capaz de crescer economica-

mente até que essa situação seja revertida.

Deixando de lado os índices e pensando nos 

números, podemos analisar a informação a respeito 

da redução dos salários na Alemanha. Segundo o 

texto, entre 2000 e 2012, houve uma redução dos 

salários dos alemães em 2%. Quando tratamos de 

reduções, o valor final representa uma porcentagem 

menor do que 100% do valor inicial. Para realizar esse 

cálculo, devemos obter a porcentagem subtraindo 

o percentual de redução de 1, que representa 100%. 

Vamos imaginar uma situação: um trabalhador 

alemão recebia € 1.000, e seu salário sofreu uma 

redução de 2%, então, ele passou a receber  

1.000 · (1 – 2%) = 980 euros. Notamos que 2% é o 

mesmo que 2/100, ou seja, 0,02. Assim, ao realizar 

o cálculo 1 – 2%, encontramos o valor 0,98, que 

corresponde a 98%. Portanto, o salário que esse 

trabalhador passou a receber representa 98% do 

salário que ele recebia inicialmente.

Diversos índices medem a situação econômi-

ca ou social de um país. Para não ficar perdido nas 

notícias sobre esses assuntos, vale a pena pesqui-

sar sobre como é calculado cada um desses índi-

ces e o que eles significam.

Helen Alessandra Ribeiro 
Editora especialista de Matemática.
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“Espaço Literário” é a seção* de literatura do Leia Agora e queremos dividi-la com você, nosso leitor, como uma forma de estimular sua 
participação, além de divulgar e descobrir novos talentos. Se você tem um poema, um texto, um pequeno conto ou um desenho inédito que 
gostaria de compartilhar, envie para editora@sistemapoliedro.com.br, indicando o seu nome, idade, Unidade Parceira e sua cidade. A sua 
composição poderá estar nas próximas edições! Participe!
*A Editora Poliedro não realiza a edição dos textos veiculados nesta seção, respeitando, assim, a liberdade de criação do(a) autor(a) integralmente.

Ainda é tempo
Engole já, a noite, o dia
Pelo das estrelas surgir
Todo morcego está a bramir:
Do mundo usou a fantasia?

Dado o tempo escoou,
Debulham dos aflitos
Pelas lágrimas os gritos
Daquele que o desperdiçou.

Do ouro, da prata, do cobre,
Por que não divide com o pobre
Em vez de funesta avidez?

Se do Sol aproveitará,
Dos espinhos vestirá
A luz da Paz sobre a tez.

Joel
(Aluno do Colégio Poliedro SJC – 3º ano do Ensino Médio)


