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O que a greve dos 
caminhoneiros

ensinou aos empresários 

O brasileiro, de um 

modo geral, aprendeu 

a dar mais valor às 

categorias menores e 

a ver os caminhos que 

deve seguir contra a 

corrupção

A greve mexeu com a 
cabeça dos brasileiros 
mais uma vez. E inde-

pendentemente de sua opinião 
acerca do assunto, é notório 
como o poder da população, 
quando junta, pode mexer 
com o país. Ao mesmo tempo, 
como tudo o que ocorre nessa 
escala, divide muito as opiniões 
e em menos de 24 horas gera 
comentários, antagonismos e 
paixões. 

Pudemos aprender um pou-
co sobre como cada setor da 
sociedade está conectado a 
outro, fazendo-nos refletir 
melhor sobre nosso papel nela 
e no que devemos contribuir 
para que haja mudança. Pas-
samos por uma crise em nosso 
país que já se arrasta há algum 
tempo, abrindo abismos entre 
setores da sociedade. 

A polarização fi ca maior e 
maior, o que deixa a sociedade 
num clima de desesperança. 
Se olharmos mais de perto, 
podemos identificar alguns 
pontos que podem nos guiar 
num entendimento sobre este 
cenário e ainda relacionarmos 
aos atendimentos de presta-
dores de serviços e produtos.

Os caminhoneiros, que mui-
tas vezes são marginalizados 
pela comunidade e por outras 
categorias de trabalho, são 
a linha de frente da logística 
das empresas. Em geral, não 
possuem voz ativa nem muita 
valorização por se tratar de 
um trabalho operacional; en-
tretanto, sem eles todo o resto 
não funciona! Assim como o 
atendimento, os caminhonei-
ros também são o cartão de 
visita das empresas, porém 
de outra forma, e carregam 
consigo a imagem da empresa 
que queremos passar para o 
cliente. 

São profi ssionais que preci-
sam ser vistos com um olhar 
mais humano — afi nal, são 
fi lhos, pais, mães e pessoas 
do bem que batalham todos 
os dias em prol de uma vida 
melhor para si e para seus 

familiares em núcleo social. Se 
amanhã ninguém mais quiser 
trabalhar nessas áreas porque 
cansou de ser desvalorizado, o 
que faremos?

Muitos desses fatos estão 
muito próximos de se torna-
rem somente opiniões, fake 
news enchem as timelines 
das mídias sociais, as pessoas 
fi cam muito passionais e todos 
querem estar certos acerca de 
tudo. Bom, nós acreditamos 
que toda história tem seu lado 
bom, um lado de aprendizado. 
O primeiro ponto é que em toda 
essa discussão sobre corrup-
ção e sobre o governo estar 
ou não a serviço da população, 
notou-se um desejo genuíno de 
todo brasileiro a acabar com o 
status atual.

Segundo, o brasileiro hoje 
tem assumido mais sabiamente 
que os erros históricos estão 
em nós mesmos, em nossa edu-
cação e nossa postura frente 
às adversidades. Não podemos 
exigir dos governantes que 
sejam mais do que nós. A ética 
como pauta na formação dos 
cidadãos, e o papel de todos 
nessa construção, é inegável: 
as empresas são responsáveis 
também pela formação da so-
ciedade, da “escola da vida”, e 
devem reverberar os melhores 
valores para que, além da esco-
la e do governo, tenhamos mais 
instituições responsáveis pela 
transformação de nossa gente.

Já dizia aquela frase: a res-
ponsabilidade é daquele que 
possui maior consciência. Seja 
qual a visibilidade de sua atua-
ção, este é o melhor momento 
de nossa história para mudar 
significativamente o futuro 
das novas gerações! E é em 
momentos de crise que o em-
preendedor pode se destacar!  

A prática e o incentivo do 
autogerenciamento de seus 
colaboradores faz com que 
ele não tenha essa extrema 
preocupação em não ter seu 
funcionário lá, fisicamente, 
pois sabe que mesmo distante 
ainda consegue liderá-los em 
um home offi ce, sem com-
prometer drasticamente suas 
demandas. 

E você, está pronto para 
fazer a sua parte começando 
pela sua empresa?

(*) - É CEO do Grupo
Encanto Telecom.

Robson Costa (*)

Brasil e Vietnã fi rmam 
parceria na área do 
agronegócio

Os ministros da Agricultura, 
Blairo Maggi, e o da Agricultura 
do Vietnã, Ha Kong Tuan, assina-
ram memorando de entendimen-
to com o objetivo de incentivar 
maior cooperação entre os dois 
países nas áreas relacionadas à 
agricultura. Melhorar e facilitar 
a cooperação técnica entre cien-
tistas e instituições de pesquisa e 
desenvolvimento agrícola é uma 
das atividades previstas no acor-
do, compreendendo intercâmbio 
de delegações de especialistas, 
cientistas e estagiários. 

Está previsto também a troca 
de sementes e raças animais, 
de informações técnicas e do-
cumentos, além de organização 
conjunta de seminários técnicos, 
workshops, conferências, exposi-
ções setoriais, formulação e imple-
mentação de projetos de pesquisa. 
O documento foi assinado no 
Ministério de Relações exteriores, 
com a presença do ministro Blairo 
Maggi com a comitiva vietnamita 
liderada pelo vice primeiro minis-
tro, Vuong Dinh Hue, integrada 
por sete vice-ministros, além do 
vice presidente do banco estatal, 
Nguyen Thi Hong, e da Câmara 
de Comércio, Doan Duy Khuong. 

“Os técnicos do Ministério da 
Agricultura juntamente com os 
técnicos deles buscarão harmo-
nizar mais a legislação dos nossos 
certifi cados fi tossanitários e fazer 
com os negócios aconteçam pelas 
mãos dos empresários, como 
deve ser feito”, disse Blairo após 
o encontro.

O Vietnã, observou Maggi, tem 
cem milhões de habitantes e ter-
ritório equivalente a 30% do Mato 
Grosso. “Se trata de um mercado 
bem interessante e que pode 
resultar em ganhos para ambos 
os lados” (CS/Mapa).

O juiz federal Sérgio Moro 
cancelou ontem (3) sua 
decisão que determinou ao 
ex-ministro José Dirceu o uso 
de tornozeleira eletrônica. A 
decisão foi motivada por um 
despacho do ministro Dias 
Toffoli, do STF, ao esclarecer 
que Dirceu está em liberdade 
após a decisão da Corte que 
o benefi ciou com um habeas 
corpus.

Ao decidir a questão, Moro 
disse que determinou o uso 
da tornozeleira por entender 
que, ao ser benefi ciado pelo 
habeas corpus, Dirceu voltou 
à situação processual em que 
estava antes da decisão do 
STF, quando cumpria medidas 
cautelares, como o monitora-
mento eletrônico. Ao ser inti-
mado sobre a decisão de Dias 
Toffoli, Moro diz que lamenta 
que o caso tenha sido enten-
dido como descumprimento 
da decisão do STF. 

“Entretanto, este juízo esta-
va aparentemente equivocado 
pois recebida agora decisão de 
revogação das cautelares exa-
rada pelo relator da Reclama-
ção 30.245 e esclarecendo que 

Juiz federal Sérgio Moro.

O engenheiro civil André Pepitone foi indica-
do pelo presidente Michel Temer para assumir a 
direção-geral da Aneel. A indicação foi publicada 
na edição de ontem (3) do Diário Ofi cial da União, 
e seu nome ainda precisa ser votado pelo Senado 
Federal. Pepitone é servidor da Aneel desde 2000 
e já atua como um dos diretores da agência desde 

2010. O mandato do atual diretor-geral, Romeu 
Rufi no, termina em agosto. O Diário Ofi cial também 
publicou a indicação do atual diretor de Gestão das 
Distribuidoras da Eletrobras em Rondônia e no Acre, 
Efrain Pereira da Cruz, para ocupar uma das vagas 
de outra diretoria da agência. Sua indicação também 
precisa ser aprovada pelo Senado (ABr).

Elogios à decisão 
do STF sobre 
contribuição 
sindical

Em pronunciamento ontem 
(3), a senadora Ana Amélia 
(PP-RS) parabenizou o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) por 
ter julgado constitucional o fi m 
da contribuição sindical obri-
gatória. O caráter voluntário 
da contribuição está previsto 
na reforma trabalhista, em 
vigor desde novembro. Para 
a senadora, o STF acertou ao 
manter o texto aprovado pelo 
Congresso Nacional, uma vez 
que há o sentimento, entre 
quem pagava a contribuição, 
de que os sindicatos usavam o 
dinheiro para atividades políti-
cas e não para ações relevantes 
para os trabalhadores.

“Eles estavam cansados – 
eles, trabalhadores – de pagar 
um dia de trabalho para um 
sindicato que não lhes oferecia 
serviços protetivos, e, sim, para 
atividades políticas que não 
estavam necessariamente ajus-
tadas à pauta do trabalhador, 
que está mais preocupado com 
assistência à saúde, assistência 
odontológica, assistência ao 
salário-família e todas as demais 
atividades que um sindicato de 
boa qualidade faz, inclusive na 
preparação e qualifi cação de 
mão de obra para que ele avance 
de patamar no seu salário, essas 
coisas que o sindicato deveria 
fazer em benefício do traba-
lhador”, afi rmou (Ag.Senado).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado pode votar 
hoje (4) projeto que possibilita 
a doação de órgãos sem autori-
zação de familiares, quando a 
pessoa tiver manifestado ainda 
em vida a vontade de ser doado-
ra. O projeto, do senador Lasier 
Martins (PSD-RS), altera a Lei 
dos Transplantes. Atualmente, 
a norma exige autorização de 
cônjuge ou parente maior de 
idade, até o segundo grau, para 
retirada de tecidos, órgãos e 
partes do corpo de pessoas 
mortas para transplantes ou 
outra fi nalidade terapêutica.

O que o projeto faz é transfor-
mar essa exigência da Lei dos 
Transplantes de obrigatória em 
condicional. Com isso, só será 
exigida autorização do cônjuge 
ou parente próximo de uma 
pessoa falecida para doação 
de órgãos caso ela não tenha 
manifestado essa vontade, 
em vida, de forma expressa 
e legalmente válida. “É uma 
regulação que torna mais fácil 
a doação de órgãos e, com 

Senador Lasier Martins (PSD-RS), autor do projeto.

Constituinte errou ao 
‘não defi nir’ dinheiro 
para a saúde

No ano em que o SUS, maior 
sistema público de saúde do mun-
do, faz 30 anos, o ex-ministro da 
Saúde, senador Humberto Costa 
(PT-PE), diz que os parlamenta-
res constituintes erraram ao não 
defi nirem recursos para a saúde 
de forma clara na Constituição. 
Em entrevista ao programa Salão 
Nobre, ele afi rma que o SUS é 
subfi nanciado.

“Um sistema público, universal 
e gratuito do tamanho desse pre-
cisa ter um fi nanciamento maior 
do que temos hoje”, defendeu. 
Enquanto a França aplica 11,5% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
na saúde; o Canadá, 10,4% e 
o Reino Unido, 9,1%, o Brasil 
gasta 8,3% do PIB, dos quais 2% 
de recursos federais e 6,3% de 
estados e municípios. “Estados 
e municípios que estão na linha 
de frente do atendimento termi-
nam sendo obrigados a aplicar 
cada vez mais recursos, porque 
o governo federal tem reduzi-
do sua participação”, apontou 
Humberto.

O senador também cita como 
problemas as dívidas de hospitais 
fi lantrópicos e os recursos que os 
planos de saúde deveriam res-
sarcir ao SUS. “Existem muitos 
procedimentos que acontecem 
apenas no SUS e terminam fun-
cionando como subsídio indireto 
aos planos de saúde”. Além do 
ressarcimento, o ex-ministro 
da Saúde defende a volta da 
Contribuição sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF), mais 
conhecida como imposto sobre o 
cheque, que vigorou entre 1997 
e 2007. “A CPMF é um imposto 
que não atinge os mais pobres”, 
argumentou (Ag.Senado).

A proposta poderá seguir 
diretamente para análise 
do Senado. A proposta 

vinha provocando polêmica na 
comissão nas últimas semanas. 

Segundo o relator, deputado 
Lincoln Portela (PR-MG), o 
projeto é constitucional por-
que, mesmo com a mudança 
na nomenclatura, permanecem 
“incólumes as atribuições do 
órgão em questão, não repercu-
tindo a alteração de nomencla-
tura em qualquer interferência 
nas competências da União e 
dos Estados”. Por outro lado, 
deputados contrários à pro-
posta sustentam que o texto 
seria inconstitucional, pois a 
Constituição estabelece que a 
segurança pública é exercida 
pelas polícias federal, rodoviá-
ria federal, ferroviária federal, 
civis e militares, além dos 
corpos de bombeiros militares. 

Um dos receios dos críticos 
ao projeto é que a mudança no 
nome abra brecha para que os 
guardas municipais passem a 
reivindicar direitos e prerroga-

Proposta polêmica pode seguir direto para o Senado: parlamentares divergem quanto

a impacto da medida.

Senador defende 
modelo tributário 
mais justo

O senador Rodrigues Palma 
(PR-MT) criticou o modelo 
tributário brasileiro, que clas-
sifi cou como injusto, por cobrar 
mais de quem ganha menos, 
e defendeu um sistema mais 
equilibrado, simples e adequa-
do à realidade do país. Segundo 
ele, há mais de 80 tributos no 
Brasil, fato que coloca o país na 
184ª posição no ranking de pa-
gamento de impostos elaborado 
pelo Banco Mundial, que inclui 
um total de 190 países.

Palma afi rmou ser necessário 
repensar a justiça social por 
meio da cobrança de impostos 
de quem ganha mais, tributan-
do, especialmente, as grandes 
fortunas, a renda, a grande 
propriedade e as heranças.

“Um estudo do Banco Mun-
dial mostra que os tributos 
indiretos representam cerca 
de 55% da receita brasileira, 
gerando um efeito cascata 
sobre itens essenciais, como 
alimentação, medicamentos, 
vestuário e transporte. O 
impacto desse efeito cascata 
recai principalmente sobre os 
mais pobres, que gastam 32% 
de tudo o que ganham em 
tributos”, disse (Ag.Senado).
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Guardas municipais poderão 
ser chamados de policiais

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, ontem (3), em caráter conclusivo, o projeto 
que altera o Estatuto Geral das Guardas Municipais para permitir que os guardas também possam ser 
chamados de policiais municipais

tivas de policiais, que vão desde 
regras para porte de arma a 
planos de carreira e aposenta-
doria especial. A proposta foi 
criticada principalmente por 
parlamentares ligados à Polícia 
Militar. O deputado Subtenente 
Gonzaga (PDT-MG) voltou a 
se posicionar contrariamente 
à aprovação: “a mudança de 

nome não é solução para a segu-
rança pública. A proposta está 
enganando a população. Nós 
entendemos e reconhecemos 
o poder de polícia das guardas, 
o que não as transforma em 
agências de polícias”. 

A mudança na nomenclatura 
já vem sendo feita no País de ma-
neira individualizada, a depen-

der da vontade das prefeituras. 
Em alguns casos, o Judiciário 
foi acionado e proibiu a modifi -
cação. Foi o que aconteceu em 
São Paulo, em 2017, quando a 
Justiça concedeu liminar vedan-
do o então prefeito João Doria 
de modifi car o nome da Guarda 
Civil Metropolitana para Polícia 
Municipal (Ag.Câmara).

Moro cancela uso de 
tornozeleira para Dirceu

a suspensão da execução pro-
visória não signifi cou o retorno 
à situação anterior, mas, sim, a 
concessão de “liberdade plena” 
ao condenado na pendência do 
recurso especial”, disse.

Na sessão de terça-feira 
(26), a Segunda Turma da 
Corte decidiu suspender a 
execução da condenação José 
Dirceu a 30 anos de prisão na 
Operação Lava Jato. Com a 
decisão, Dirceu solto e está 
em seu apartamento, em Bra-
sília. A decisão foi tomada a 

partir de um habeas corpus 
protocolado pela defesa de 
Dirceu. Votaram pela soltura 
o relator, Dias Toffoli, e os 
ministros Gilmar Mendes e 
Ricardo Lewandowski.

O ex-ministro havia sido 
preso no mês passado após ter 
a condenação confi rmada pela 
segunda instância da Justiça 
Federal, com base no entendi-
mento do STF, que autorizou a 
execução provisória da pena, 
após o fi m dos recursos na 
segunda instância (ABr).

Doação de órgãos sem 
autorização de familiares

efeito, tem a capacidade de 
melhorar a qualidade de vida 
daqueles que necessitam de 
órgãos doados para prorrogar 
com dignidade as suas próprias 
vidas”, argumenta Lasier em 
defesa da mudança.

No relatório favorável ao 
projeto, a senadora Ana Amélia 
(PP-RS) concordou que a ma-
nifestação válida da vontade de 
alguém sobre a doação de par-

tes de seu corpo após a morte 
é sufi ciente e deve fi car livre 
da intromissão de terceiros, 
desde que essa retirada seja 
gratuita e para fi ns científi cos 
ou altruísticos. Depois de pas-
sar pela Comissão, o projeto só 
será examinado pelo Plenário 
do Senado se houver recurso 
nesse sentido. Caso contrário, 
seguirá direto para a Câmara 
dos Deputados (Ag.Senado).

Temer indica servidor da Aneel para direção-geral


