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É tempo de corrigir 

erros como as 

tributações indevidas 

de Fust e Funtel às 

pequenas empresas de 

telecomunicações

O recém nomeado presi-
dente da Anatel, Juarez 
Quadros, executivo de 

carreira do setor de telecomu-
nicações, assume o comando 
da Agência com inúmeros 
desafi os a serem superados, 
não somente pelas conjuntu-
ras macroeconômicas que o 
Brasil atravessa, mas também 
por uma série de relações que 
necessitam de regulamentação 
urgente, e, sobretudo, por 
problemas que vem se avolu-
mando, por ação e inação de 
seus predecessores. 

Justiça seja feita, não pode-
mos incluir no rol dos proble-
mas crônicos, a recuperação 
judicial da Oi, o afrouxamento 
na exigibilidade das metas de 
universalização e a polêmica 
sobre os bens reversíveis, que 
pela dimensão e desdobramen-
tos, extrapolam a competência 
da Agência, que foi criada, em 
síntese, para regular relações 
entre operadoras e consu-
midor de serviços de teleco-
municações, não para decidir 
sobre questões de relevância 
Nacional e internacional e 
Políticas de Governo.

Afora isso, é tempo de 
corrigir graves erros como as 
tributações de Fust e Funtel 
para pequenas empresas de te-
lecomunicações responsáveis 
em âmbito nacional por co-
municações de missão críticas 
em cidades de grande, médio 
e pequeno porte, tais como, 
Segurança Pública SAMU, 
Guarda Municipal, Defesa Civil 
entre outras. Quanto a gestão 
do espectro, por exemplo, 
faz-se necessária mais sensibi-
lidade quanto a quem precisa 
do espectro, e para que, será 

destinado aquele importante 
recurso natural, escasso, fi nito 
e não renovável. 

Políticas públicas do pas-
sado, tais como Internet no 
Campo, que não saiu do papel, 
mas restringiu o acesso ao es-
pectro aos serviços essenciais a 
sociedade acima citados e, so-
bretudo, a indústria nacional, 
precisam ser urgentemente re-
vistas. O espectro radioelétrico 
deve primeiramente atender 
as metas de universalização, 
devendo sua destinação levar 
em consideração não somen-
te quem pode pagar mais 
por ele, mas também, quem 
precisa mais dele, o cidadão 
Brasileiro. 

Em suma, é hora de fazer o 
que é possível, não sonhar com 
o impossível.

Concluindo, ouso pensar em 
outro desafi o adicional: resga-
tar as origens da Anatel. Criada 
em 1997 para ser uma agência 
reguladora e fi scalizadora (em 
defesa do Povo Brasileiro). 

Ao longo do tempo esses pre-
ceitos foram sendo esquecidos. 
Na origem da agência os mem-
bros do conselho diretor, por 
exemplo, ascendiam ao cargo 
por concurso interno de provas 
e títulos e não meramente por 
indicação política. 

Nesse tempo profi ssionais 
experientes em regulação 
decidiam sobre os principais 
assuntos baseados em ques-
tões técnicas e de interesse 
nacional, não somente em 
interesses políticos. Essa 
Anatel, atuante na fiscali-
zação, com independência 
fi nanceira e política na qual os 
conselheiros são guardiões do 
interesse da população e não 
de conglomerados fi nanceiros 
é que o Povo Brasileiro, quer, 
precisa e merece ver atuante 
novamente.

(*) - É empresário de 
telecomunicações, advogado

e presidente da Aerbras
(www.aerbras.com.br).

Dane Avanzi (*)

Anatel: novo presidente, 
novos desafi os e
velhos problemas

O senador José Medeiros 
(PSD-MT) afirmou que o 
Brasil enfrenta agora o difícil 
dilema: ajudar os estados que 
estão quebrados e, ao mesmo 
tempo, fazer o ajuste fiscal 
para equilibrar as contas. Se-
gundo o senador, esse ajuste 
é necessário para mostrar que 
o país pode administrar sua 
economia e dar segurança 
aos empresários para investir 
no país plenamente. Isso vai 
permitir a criação dos empre-
gos de que o país necessita, 

observou o senador.
José Medeiros disse que o 

Brasil também precisa fazer, 
com urgência, a reforma do 
ensino para garantir uma boa 
formação aos cidadãos. Ele 
também rebateu opositores 
das mudanças no ensino mé-
dio anunciadas pelo governo 
Temer, que argumentam que 
o assunto tem que ser deba-
tido por mais tempo.

“Hoje, nem o professor está 
feliz, o aluno muito menos. 
Como é que vamos produzir 

conhecimento se não te-
mos sistema de ensino que 
estimule, que motive? Não 
podemos fazer a reforma 
porque temos que debater. 
Debater até quando? Então, 
estas reformas todas temos 
de fazê-las imediatamente, 
porque não temos mais tem-
po. E se insurgir contra elas 
não é uma política correta. 
O melhor é entrarmos para 
dentro do debate e tentarmos 
melhorá-la”, afirmou Medei-
ros (Ag.Senado).

Aposentadoria 
especial 

para quem 
trabalhar
sob ruído

Tramita na Câmara propos-
ta que concede aposentado-
ria especial ao empregado 
submetido à exposição de 
ruído acima dos limites 
legais, mesmo que utilize 
equipamento de proteção 
individual. A medida está pre-
vista no projeto do deputado 
Cleber Verde (PRB-MA), que 
inclui um parágrafo na Lei de 
Benefícios da Previdência 
Social.

A aposentadoria especial 
é concedida ao empregado 
que trabalhou em condições 
prejudiciais à saúde ou à in-
tegridade física durante 15, 
20 ou 25 anos, conforme dis-
puser a lei. Para ter direito ao 
benefício, o empregado pre-
cisa comprovar a exposição 
a agentes nocivos por meio 
de laudo técnico elaborado 
por médico do trabalho ou 
engenheiro de segurança do 
trabalho. Cleber defende a 
aposentadoria especial para 
os trabalhadores sujeitos 
a ruídos altos com o argu-
mento de que, mesmo com 
equipamento de proteção 
auricular, a potência do som 
causa danos ao organismo 
que vão além daqueles rela-
cionados à perda das funções 
auditivas.

“O nível de 70 decibéis, 
tido como inicial do desgaste 
do organismo, também pode 
ocasionar disfunções cardio-
vasculares e psicológicas. 
Portanto, o equipamento 
para proteção auricular não 
é totalmente efi caz, de modo 
que o empregado continuará 
exposto ao agente nocivo 
prejudicial à sua saúde”, ex-
plica Verde. Por esse motivo, 
continua o deputado, se ao 
requerer sua aposentadoria 
especial o empregado se sen-
tir prejudicado, deverá recor-
rer à Justiça e solicitar uma 
perícia judicial no ambiente 
de trabalho. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões 
de Trabalho; de Seguridade 
Social; de Finanças e Tribu-
tação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

“Na repatriação, há 
uma articulação de 
muitos partidos, in-

clusive da oposição, que pode 
gerar uma votação com mais 
tranquilidade”, disse. O pro-
jeto, que tem como objetivo 
estimular mais contribuintes a 
regularizarem recursos manti-
dos no exterior, teve a urgência 
aprovada.

Ao defender a votação da PEC 
241, Maia afi rmou que “o reequi-
líbrio das contas garante a reto-
mada do crescimento, a redução 
do desemprego e a queda da taxa 
de juros para o cidadão comum. 
Pela primeira vez o governo vai 
organizar as contas públicas. O 
governo federal vive com 20% 
das riquezas do País; isso é 
muito”, disse ao destacar que 
“pela primeira vez, um governo 
não faz o fácil, que é aumentar 
impostos”. Conforme o presi-
dente, o reequilíbrio das contas 

Na avaliação do presidente da Câmara, a imposição de um 

limite para os gastos públicos é um marco para o País.

O grande derrotado das 
eleições municipais de 2016 
é o Partido dos Trabalhado-
res. A avaliação é do senador 
José Medeiros (PSD-MT).  
Na sua opinião,  a “cantilena 
de golpe” que os aliados da 
ex-presidente Dilma Rousseff 
“soltaram mundo afora” após 
o impeachment, e até preju-
dicou a imagem do Brasil no 
exterior, voltou-se contra os 
próprios petistas.

“O brasileiro foi às urnas 
e com um golpe certeiro, 
implacável, de samurai com 
a katana, praticamente extir-
pou o PT da política brasileira. 
Resta aos poucos que fi caram 
fazer uma autocrítica e, quem 
sabe, se reconstruir – avaliou. 
Segundo Medeiros, o PT foi 
derrotado por sua conduta, 
suas ações discutíveis e que 
frustraram seu eleitorado e 
a maior parte dos cidadãos 
do país. 

A população percebeu, 
na avaliação do senador, o 

O senador Cidinho Santos 
(PR-MT) comemorou as boas 
perspectivas para as exporta-
ções de produtos brasileiros 
para a Ásia. As novas possibi-
lidades se abriram depois da 
visita ofi cial do governo a vários 
países asiáticos em setembro. O 
senador fez parte da comitiva 
do ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi e destacou a ex-
tensão do mercado asiático, que 
representa uma oportunidade 
para o Brasil. 

A área com mais avanços, 
relatou, é a de produtos de 
origem animal. A viagem gerou 
entendimentos, compromissos 
e intenção de adequar a legisla-
ção entre países à exportação 
de produtos brasileiros como 
carne bovina, suína e de aves,  
produtos lácteos e ovos. “Ini-
ciou-se um novo ciclo para as 
exportações brasileiras do agro 
negócio aos países visitados. 

Foram ampliadas oportuni-

Senador Cidinho Santos (PR-MT).

A Comissão de Agricultura da 
Câmara aprovou proposta que 
simplifi ca as regras usadas na 
inspeção sanitária de alimentos 
embutidos, como linguiças e 
salsichas, feitos em pequenas 
agroindústrias artesanais. Foi 
aprovado o projeto do deputado 
Evair Vieira de Melo (PV-ES), 
cujo texto determina que se os 
alimentos embutidos já tiverem 
sido inspecionados por um 
órgão estadual ou municipal 
de vigilância sanitária que siga 
a regulamentação federal, não 
há necessidade de nova fi s-
calização durante o comércio 
interestadual.

O projeto também obriga o 
governo federal a criar uma 
regulamentação simplifi cada e 
desburocratizada para a ins-
peção industrial e sanitária de 
pequenas agroindústrias arte-
sanais de produtos embutidos 
de origem animal. Relator na 
comissão, o deputado Nelson 
Meurer (PP-PR) concordou 
com a justifi cativa de Melo para 

o projeto. “A simplifi cação da 
inspeção sanitária de embutidos 
artesanais e a facilitação do 
comércio interestadual será um 
importante incentivo para a re-
gularização das agroindústrias já 
em atividade e para a instalação 
de novos empreendimentos, que 
gerarão mais renda e empregos”, 
disse, ao recomendar a aprova-
ção do projeto.

O decreto que regulamentou 
a lei, determinou que os esta-
belecimentos precisam seguir 
o Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Pro-
dutos de Origem Animal. O 
regulamento estabelece pontos 
para fi scalização como o exame 
“ante e post-mortem” dos ani-
mais de açougue; e os exames 
tecnológicos, microbiológicos, 
histológicos e químicos das 
matérias primas e produtos, 
quando for o caso. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será ainda analisada pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Meurer, a proposta ajudará a regularizar as pequenas 

agroindústrias.
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Câmara vota PEC dos Gastos 
Públicos nesta segunda-feira
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confi rmou para segunda-feira (10) a votação em Plenário da 
proposta que prevê um teto para os gastos públicos da União pelos próximos 20 anos, bem como a 
votação do projeto que altera a Lei de Repatriação de Recursos

timento em qualquer área”. Ele 
estima que, sem a votação da 
proposta, a infl ação vai crescer 
e quem vai perder mais será o 
trabalhador mais pobre. Segun-
do Maia, seria mais fácil para o 
presidente Temer apresentar a 
recriação da CPMF, que “daria 
algum conforto em curto prazo 
às contas públicas”. Mas, para 
Maia, a médio e longo prazo, as 
contas sairiam novamente de 
controle.

O presidente da Câmara co-
mentou ainda a decisão do STF 
de manter entendimento que 
permite a possibilidade de pri-
são após uma condenação por 
colegiado de segunda instância. 
“É uma decisão que coloca um 
marco e vai gerar uma sinali-
zação importante que haverá 
de fato punição dura e breve 
para aqueles que cometeram 
ou cometerão ilícitos”, afi rmou 
(Ag.Câmara).

é a garantia de investimentos no 
setor público e também no setor 
privado. “A não organização das 
contas levaria o Brasil à insolvên-
cia”, apontou. 

Maia rechaçou os argumentos 
dos opositores. “Essa conta de 

que saúde perde R$ 400 bilhões 
em 20 anos; educação perde tan-
tos bilhões é uma falácia, é uma 
mentira. Eu quero que alguém 
me prove que algum economista 
sério neste País projetou, sem 
reequilíbrio das contas, inves-

O grande ‘derrotado das 
eleições’ foi o PT

Senador José Medeiros, (PSD-MT).
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“discurso da mentira” do ex-
governo: de acusar o outro pelo 
que eles próprios faziam, e de 
colocar ricos contra pobres, 
sempre criticando as elites, da 
qual fazem parte. O senador 
disse que os petistas, pegos 
em atos de corrupção uma 
vez no poder, fi zeram o pior 
tipo de capitalismo: injetaram 
dinheiro público nos negócios 

dos amigos, que vandalizaram 
a concorrência.

“Eles se refestelaram com 
os ricos, chamaram para a 
alcova, durante 13 anos. Esse 
é o retrato do por que, nessas 
eleições, o eleitor foi lá e disse  
chega. É a mais plena demons-
tração do amadurecimento da 
nossa democracia”, analisou 
(Ag.Senado).

Perspectivas de exportações 
para a Ásia são comemoradas

dades de comércio e investi-
mentos em vários setores do 
agronegócio. O Ministério da 
Agricultura estima em mais de 
um bilhão de dólares os resul-
tados mais diretos na missão, 
entre negócios, oportunidade 
de investimento e abertura de 
mercados - disse o senador.

Cidinho Santos disse que a 
missão também colocou em evi-
dência a qualidade da produção 
brasileira, que reúne tecnolo-
gia, qualidade dos produtos e 
sustentabilidade ambiental. O 
Brasil, ressaltou o senador, é 
um exemplo para o resto do 
mundo (Ag.Senado).

Regras mais simples 
para fabricação 

artesanal de embutidos

Ajuste fi scal e a reforma do ensino


