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Saneamento em 
compasso de espera 
Enquanto o setor não 

avança, 34 milhões de 

brasileiros são obrigados 

a viver sem acesso a 

água potável, correndo 

sérios riscos de saúde

Um decreto assinado 
pelo presidente Mi-
chel Temer no final de 

2017 prorrogou por mais dois 
anos o prazo para os municí-
pios apresentarem os planos 
de saneamento, atendendo 
reivindicação Confederação 
Nacional dos Municípios. 
A assinatura presidencial 
representa um revés para 
o desenvolvimento do setor 
e vai provocar ainda mais 
atrasos dos cumprimentos 
das metas estabelecidas pelo 
Plansab (Plano Nacional de 
Saneamento) um marco re-
gulatório do setor estabele-
cido a partir da promulgação 
da Lei 11.445/2007.

A entrega do documento 
já havia sido prorrogada 
anteriormente por duas 
vezes pelo governo federal. 
Até hoje, somente 30% dos 
municípios já elaboraram o 
seu plano. A universalização 
dos serviços - até 2023 para 
abastecer 100% do território 
nacional com água potável 
e até 2033 para tratar 92% 
dos esgotos – está distante 
do planejamento inicial e 
diante da nova prorrogação, 
dificilmente conseguiremos 
chegar perto dessas metas 
nos prazos estabelecidos. 

O descaso é ainda maior 
em outra área. Aproximada-
mente apenas 50% dos bra-
sileiros têm acesso a coleta 
de esgoto. A outra parcela, 
de cerca de 100 milhões 
de pessoas, adota medidas 
paliativas para lidar com os 
dejetos, muitas vezes em fos-
sas ou até mesmo lançando 
diretamente no solo ou em 
rios, comprometendo ainda 
mais a qualidade de vida. 
Por isso, nessas regiões se 
propagam as doenças ligadas 
diretamente às condições 
sanitárias.

Para encontrar uma solução 
para os entraves enfrentados 
pelas prefeituras, um grupo 
de especialistas esteve reu-
nido durante três meses na 
ABES (Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e 
Ambiental) para elaborar uma 
proposta encaminhada por 

esta entidade ao deputado 
João Paulo Papa. Ele, por sua 
vez, direcionou o documento 
à Secretaria Nacional de Sane-
amento e ao governo federal. 
A proposta prevê o escalona-
mento da entrega dos planos. 
Os municípios maiores e com 
profi ssionais capacitados dis-
poriam de prazos menores, 
enquanto as cidades com 
população inferior a 10.000 
habitantes, por exemplo, po-
dem até mesmo apresentar 
um plano simplifi cado.

A participação do governo 
federal é fundamental ain-
da na oferta de orientação 
técnica.  A maior parte das 
mais das cinco mil cidades 
brasileiras não tem condi-
ções técnicas para oferecer 
soluções de saneamento e 
mais de 80% delas sequer 
contam com um profissional 
de engenharia para qualquer 
tipo de orientação. A falta 
de acesso a profissionais 
ou empresas de engenharia 
especializados, por parte 
de grande número de pre-
feituras, afeta diretamente 
a elaboração não só de 
seus planos de saneamento 
municipal, principal e mais 
básico instrumento de polí-
tica pública do setor, como 
a continuidade das ações de 
seus desdobramentos.

O país não pode continuar 
adiando indefi nidamente os 
empreendimentos essenciais 
para o saneamento. O pla-
nejamento de médio e longo 
prazo devem ser instituídos 
como forma de garantia de 
realização desses empreendi-
mentos. Contamos com capa-
cidade técnica e profi ssional 
altamente gabaritados, ca-
pazes de atender a demanda 
que os brasileiros precisam. 

O avanço do saneamento 
deve ser visto como prio-
ridade para todos os entes 
federativos, independente 
do cunho ideológico do 
político de plantão. Precisa-
mos transformá-lo em uma 
política pública do estado. 
Caso contrário, estaremos 
relegando um futuro de 
muitas dificuldades para as 
próximas gerações.

(*) - É presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria 

e Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente, vice-presidente da 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental e coordenador 

do grupo de especialistas que 
elaborou o documento.

Luiz Roberto Gravina Pladevall (*) 

Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018

www.netjen.com.br

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, afi rmou que as 
cenas de violência ocorridas 
durante o carnaval no Rio de 
Janeiro foram “inaceitáveis” e 
que o governo já começou a 
pensar em formas de auxiliar 
as forças de segurança do esta-
do. “Fica muito claro para nós 
que a situação do Rio durante 
o carnaval, como aliás o pró-
prio governador reconheceu, 
foi lamentável e aqueles fatos 
impactaram muito o governo. 
E novas medidas deverão vir”, 
disse o ministro à noite, após 
reunião com o presidente 
Temer no Palácio da Alvorada.

As imagens de arrastões na 
zona sul do Rio e agressões 
violentas promovidas por gru-
pos de ladrões circularam em 
todo o país e chocaram pela 
violência gratuita. A PM che-
gou a reforçar o policiamento 
da orla, mas a violência e os 
arrastões se repetiram. Jung-
mann avaliou que o reforço 
no policiamento não evitou 
os episódios de violência. “As 
cenas foram inadmissíveis e 
inaceitáveis. Agora, a nossa 

Ministro da Defesa, Raul Jungmann.

O presidente Temer visitou 
ontem (15) o canteiro de obras 
do Projeto Sirius, do Centro Na-
cional de Pesquisa em Energia 
e Materiais, onde está sendo 
construído o acelerador de 
elétrons com altíssimo brilho, 
em Campinas. “Acabamos de 
conhecer um projeto extraor-
dinário. Tecnologia avançadís-
sima, recebemos todos uma ex-
plicação muito adequada, muito 
competente deste projeto. Isso 
revela as potencialidades do 
país”, declarou o presidente 
após a visita.

“Este fato tem que ser di-
vulgado, não só para o Brasil, 
para que os brasileiros tenham 
mais orgulho da sua pátria, mas 
transmitido para o exterior”, 
completou.

O acelerador, em construção 
desde dezembro de 2014, está 
com 80% das obras concluídas 
e tem como previsão começar 

a funcionar no segundo se-
mestre desse ano e conclusão 
total prevista para 2020. Com 
500 metros de circunferência, 
no interior de um edifício de 
68 metros quadrados, o ace-
lerador será a maior e mais 
complexa estrutura científi ca 
do Brasil.

O projeto tem apoio fi nan-
ceiro do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, de R$ 1,8 
bilhão. Assim que for entre-
gue, o Sirius será aberto à 
comunidade científi ca do país 
e do mundo. O equipamento 
gerará radiação, com uma luz 
sincrotron, de altíssimo brilho, 
capaz de penetrar materiais 
e fazer descobertas na escala 
dos átomos e das moléculas. A 
tecnologia vai trazer avanços 
nas áreas de nanotecnologia, 
saúde, agricultura, energia, 
entre outros (ABr).

Presidente Temer durante encontro com o diretor-geral do 

CNPEM, Rogério Cezar de Cerqueira Leite.
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Mais de 100 mil 
venezuelanos já 
solicitaram asilo
no exterior

O Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugiados 
(Acnur) destacou hoje (15) o 
crescimento das solicitações de 
asilo de cidadãos venezuelanos 
no exterior, que já superam as 100 
mil petições. Segundo o Acnur, a 
situação de desabastecimento que 
vive a Venezuela nos últimos anos 
provocou um novo fenômeno no 
país, o do deslocamento forçado. 
E a esses 100 mil solicitantes de 
asilo, é preciso somar outras 130 
mil pessoas que optam por outras 
alternativas migratórias.

Durante uma conferência sobre 
o Pacto Global dos Migrantes, 
realizada ontem (15) em Madri, 
o representante do Acnur para 
América Central, Cuba e México, 
José Samaniego, reconheceu que 
o número de solicitantes de asilo 
venezuelanos aumentou em toda 
a região. “Principalmente nos Es-
tados Unidos, nos países vizinhos 
da Venezuela - como Colômbia e 
Brasil - e na Europa, principal-
mente na Espanha”, detalhou.

“Panamá, México e Costa Rica 
também receberam números 
crescentes de solicitantes de 
asilo venezuelanos,  nos últimos 
anos”, relatou Samaniego. Em sua 
opinião, “a falta de medicamentos 
e de alimentos, unidos à violência 
e à criminalidade”, bem como o 
problema para receber as aposen-
tadorias e a “polarização do país”, 
levou muita gente a emigrar. Sama-
niego salientou que este fenômeno 
migratório delineia uma situação 
nova no continente americano e 
pediu que os países tratem esta 
situação com atenção e “com mais 
informação” (ABr/EFE).

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Irajá Abreu (PSD-
-TO), que estabelece política de 
valorização do salário-mínimo 
a longo prazo. Pela proposta, 
o reajuste será calculado com 
base no crescimento da econo-
mia, medido pela variação do 
PIB dois anos antes ou 6% ao 
ano, o que for maior; somado 
à variação da infl ação apurada 
pelo INPC do ano anterior. A 
regra valerá para os dez pri-
meiros anos após a proposta ser 
transformada em lei. Em caso 
de defl ação, não será usado o 
INPC.

A partir do 10º ano de edição 
da lei, o Executivo poderá al-
terar a apuração do aumento 
real do salário mínimo desde 
que seja, no mínimo, de 6% ao 
ano. Atualmente, o reajuste 
do mínimo segue a variação 
do PIB de dois anos, somado 
à infl ação e é válido até 2019. 
Caso as taxas de crescimento 
real do PIB sejam revistas pelo 
IBGE para cima, a compensação 
será feita no aumento do ano 
seguinte, sem retroatividade.

Para Abreu, a valorização 
insufi ciente do salário-mínimo 
pode prejudicar a capacidade de 

Para Irajá, autor da proposta, a lei atual não protege o 

trabalhador de eventual taxa irrisória do crescimento do PIB.

Projetos relativos à segu-
rança pública continuam 
a dominar a ordem do 

dia. Há ainda uma proposta que 
faz parte da agenda positiva da 
microeconomia, elaborada por 
um grupo de trabalho formado 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

Entre as proposições, estão 
duas que inserem mudanças 
no Código Penal. A primeira 
delas por meio do  projeto do 
deputado Rubinelli (PT-SP), 
que extingue o atenuante de 
pena para jovens entre 18 e 
21 anos. O projeto determina 
que as regras de atenuante 
genérica e de contagem do 
prazo prescricional pela metade 
deverão ser retiradas da lei, não 
mais benefi ciando os jovens 
que cometeram crimes já na 
maioridade.

Já o projeto do senador 
Raimundo Lira (PMDB-PB), 
agrava a pena para crimes co-
metidos próximos a residências 
ou escolas, em situação de 
tocaia. Nos casos de homicídio, 

Entre as proposições a serem votadas, estão duas que inserem mudanças no Código Penal.

Governo criticado por 
não reajustar o limite 
de isenção do IR

O governo se aproveita que a 
população está atenta a outros 
temas para, mais uma vez, deixar 
de reajustar os limites de isenção 
da tabela de Imposto de Renda da 
Pessoa Física, disse ontem (15) 
em Plenário o senador Reguffe 
(sem partido-DF). O parlamentar 
apresentou números do Sindicato 
Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil 
(Sindifi sco), segundo os quais a 
defasagem de reajuste entre 1996 
a 2017 é de 88,4%. 

Com isso, o limite de isenção 
do Imposto de Renda hoje é de 
R$ 1.903,98. Se a tabela tivesse 
sido corrigida não pagaria esse 
tributo quem ganhasse até R$ 
3.556,56. Reguffe cobrou do Se-
nado uma discussão mais ampla 
sobre o tema, porque a falta de 
correção da tabela do IR signifi ca 
que a sociedade está pagando 
cada vez mais impostos.

“Isso é um aumento de im-
postos e de carga tributária 
de forma disfarçada. Quando 
não se corrige os limites de 
isenção da tabela de Imposto 
de Renda pela infl ação, o que 
está se fazendo é aumentar 
a carga tributária real para a 
população” (Ag.Senado).
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Segurança pública e microeconomia 
estão na pauta do Plenário do Senado
A primeira sessão deliberativa de Plenário no Senado, após o Carnaval, será na terça-feira (20), quando 
os senadores vão analisar uma pauta com cinco itens

sequestro e cárcere privado, 
o projeto sugere que essas 
circunstâncias caracterizem a 
hipótese de crime qualifi cado. 
Se a ação resultar em lesão 
corporal grave ou seguida de 
morte, o delito aumentaria a 
pena do agressor.

Além de mudar a legislação 
penal, os senadores preten-
dem alterar a Constituição. 
O objetivo é proibir o con-
tingenciamento de recursos 

destinados ao Fundo Nacional 
de Segurança Pública. Criado 
em 2001, o fundo é formado 
por dotações orçamentárias, 
doações e subvenções de enti-
dades públicas ou privadas. O 
autor da proposta, ex-senador 
e atual governador do Mato 
Grosso, Pedro Taques, usou 
como exemplo o ano de 
2010, em que apenas 51% do 
Fundo foram efetivamente 
executados.

Na área de economia, os 
senadores vão avaliar o proje-
to que torna a verifi cação de 
regularidade do contribuinte 
mais objetiva e simples. Pelo 
texto, devem ser levados em 
consideração pelo fi sco apenas 
os fatos existentes na data do 
pedido de emissão de certidão 
negativa. Além disso, torna a 
certidão negativa válida por 
seis meses, desde a data de sua 
emissão (Ag.Senado).

Ministro diz que violência no carnaval 
no Rio foi inaceitável e promete ajuda

avaliação é de que, por decisão 
do presidente Temer, nós deve-
mos ver e pensar como ampliar 
essa ajuda que já vínhamos 
fazendo”.

O governo Temer já havia 
prestado apoio ao estado desde 
o ano passado, para suporte a 
ações da PM local para combate 
à criminalidade, como ocorreu 
em ação na Rocinha. Jungmann, 
porém, explicou que o gover-
nador do Rio de Janeiro não 
pediu ajuda federal para este 
carnaval. “Nós atuamos por de-
manda do governo do Rio, que 

tem a liderança do processo”. 
O ministro deverá visitar o Rio 
ainda esta semana. 

O ministro da Defesa des-
tacou que o governo federal 
ainda não defi niu o que fará em 
relação ao tema, mas o assun-
to foi levantado na reunião. 
“Ainda não defi nimos, mas de 
fato o governo federal pensa 
em tomar medidas adicionais 
no que diz respeito ao proble-
ma da segurança do Rio de 
Janeiro, evidentemente que 
em cooperação conjunta com 
o governo do estado” (ABr).

Temer visitou obras do 
projeto Sirius, em Campinas

Política de longo prazo para reajuste 
do salário mínimo

consumo da população e gerar 
refl exos negativos às próprias 
empresas e à recuperação eco-
nômica nacional. Uma das falhas 
da lei atual de valorização do 
salário mínimo, segundo Abreu, 
foi não proteger os trabalhado-
res em casos de taxa negativa 
ou irrisória do crescimento do 
PIB. “Um ganho real nulo pode 
ser contraproducente para as 
próprias empresas, por con-
tribuir para a persistência da 
retração do consumo das famí-
lias e retardar a recuperação da 

economia”, disse.
O projeto permite ainda que 

o Executivo conceda aumentos 
extraordinários do salário-
-mínimo independente de pre-
visão legal. “A ausência de uma 
regra desse tipo representa um 
engessamento indevido à regra 
de valorização do mínimo”, 
afirmou Abreu. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisada pelas comissões 
de Trabalho; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).


