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Não existe nada 

permanente em relação 

a uma cidade. Assim 

como organismos vivos, 

ela está sempre em 

constante transição

Com a globalização, a 
competição entre elas 
cresceu, acelerando ain-

da mais o ritmo das mudanças. 
Muitos governantes têm dado 
prioridade ao tipo de empresa 
ou indústria que almejam atrair 
para o município. Entretanto, 
experiências recentes revelam 
que as cidades precisam mudar 
o foco para o tipo de pessoas 
que desejam atrair. 

São elas que geram pros-
peridade, abrem negócios e 
constroem comunidades. Se 
as cidades conseguirem atrair 
residentes com perfi l que se 
alinham à visão local, espe-
cialmente jovens criativos, 
as empresas, eventualmente, 
seguirão esses talentos. Tais 
regiões serão reconhecidas 
como os locais ideais para 
novas indústrias e qualidade 
de vida.

O cenário de contraste entre 
as áreas urbanas que mais 
crescem (todas localizadas 
nos países em desenvolvimen-
to) e as que mais encolhem 
(muitas situadas na Europa) 
é desolador. Londres sempre 
teve um histórico de ser uma 
supercondutora de talentos, 
atraindo pessoas de todas as 
partes do mundo. Entretanto, 
em 2014, o número de indiví-
duos com idade entre 25 e 35 
anos que deixou a capital foi 
maior, pela primeira vez em 
vinte anos, do que o que se 
mudou para ela. 

Muitas dos que estão saindo 
procuram outras regiões do 
mundo que estão em busca 
de quem está disposto a fazer 
parte da população residente 
e que ofereçam oportunidades 
de trabalho, desenvolvimento 
de carreira, cultura e outros 
aspectos de bem-estar. Hong 
Kong, Dubai e Berlim são al-
guns desses destinos.

As circunstâncias são as 
mais variadas, mas assim que 
os líderes tiverem identifi cado 
quem eles querem atrair — em-
preendedores, famílias jovens 
ou pessoas criativas — eles 
poderão planejar seu futuro 

e criar estratégias de cresci-
mento adequadas. A cidade 
de Incheon, na Coreia do Sul, 
por exemplo, almeja atrair 
especifi camente expatriados, 
e as autoridades estão, con-
sequentemente, projetando 
a visão de toda a cidade para 
atraí-los. 

Nesse sentido, a comuni-
cação e infraestrutura são 
primordiais para conseguir 
seduzir o público alvo. Um bom 
planejamento que contemple 
tudo, desde as instalações 
públicas até as habitações, 
passando por áreas verdes 
e os sistemas de tratamento 
de águas residuais são funda-
mentais.

Diante disso, o tempo é o 
maior desafi o em termos de 
concretização bem-sucedida 
de qualquer planejamento. 

Faz-se necessária uma for-
te determinação para dar 
continuidade ao plano, espe-
cialmente, se ele envolver a 
criação de uma cidade para as 
pessoas que ainda não vivem 
nela. Serão necessários de oito 
a quinze anos para mudar a 
população e a dinâmica de uma 
cidade. Isso não se encaixa tão 
facilmente nos ciclos políticos. 
Em alguns casos, o impulso 
para a mudança precisa partir 
de um nível superior do sistema 
político.

Em Pittsburgh, nos Estados 
Unidos, os líderes de universi-
dades procuraram aproveitar 
o legado da cidade como a 
“cidade do aço” para ajudá-
la a tornar-se um centro de 
inovação.  Em outras regiões, 
líderes empresariais ou outros 
representantes de comuni-
dades podem encabeçar tal 
mudança.

Seja quem for o responsável 
pela criação do planejamento, 
essa pessoa deve agir rapida-
mente para reverter todo e 
qualquer declínio em termos 
de receita ou população. Mui-
tas cidades precisam começar 
a trabalhar imediatamente 
para identifi car de quem elas 
precisam para impulsionar a 
economia. 

Assim que tiverem identifi ca-
dos quem serão os habitantes 
no futuro, elas poderão dedi-
car-se à criação do ambiente 
adequado para atraí-los.

(*) - É sócio da KPMG no Brasil.

Charles Schramm (*)

Foco nas pessoas

Deputados do PSDB cri-
ticaram as desculpas dadas 
pelo PT para justifi car a forte 
derrota do partido de Lula e 
Dilma nas eleições municipais. 
Após reunião de sua Execu-
tiva, a legenda divulgou uma 
resolução a respeito do as-
sunto. Colocando em segundo 
plano seus próprios erros, o 
petistas atribuem a derroca-
da à mídia, à Operação Lava 
Jato e até mesmo ao ajuste 
fi scal do governo que sofreu 
impeachment. 

“Na verdade, o PT deveria 
fazer uma autocritica de seus 
problemas, da condução 
política que eles passaram a 
ter à frente do governo e o 
resultado dessa ação. O PT 
se perdeu quando passou a 
se lambuzar no poder ,co-
metendo atos equivocados”, 
afi rmou o deputado Betinho 
Gomes (PSDB-PE). Para 
ele, a postura dos petistas de 
negar os próprios erros acaba 
confi rmando que o partido não 

Deputado Betinho Gomes (PSDB-PE).

A Câmara analisa o projeto do 
deputado Pepe Vargas (PT-RS), 
que prevê uma série de direitos 
a pacientes em hospitais públi-
cos e privados que operem com 
planos de assistência à saúde. 
Pelo texto, o paciente terá o 
direito de indicar livremente 
um representante em qualquer 
momento de seus cuidados em 
saúde, por meio de registro em 
seu prontuário. Exceto quando 
o médico entender que a pre-
sença do acompanhante possa 
acarretar prejuízo à saúde ou à 
segurança do internado.

O projeto também assegura 
ao paciente o direito de ser 
informado sobre a procedência 
dos medicamentos que lhes são 
destinados e de verifi car, antes 
de recebê-los, informação sobre 
a dosagem prescrita. O autor 
explica que, embora haja leis 
estaduais e normas infralegais 
sobre os direitos dos usuários, 
não há nenhuma norma que 
atribua titularidade de direitos 
aos pacientes. 

Questões como o direito à 
recusa de tratamento em situa-

Deputado Pepe Vargas: os direitos dos pacientes carecem de 

regulação do Estado.

Faltam verbas 
para pesquisa 
aeroespacial

Prejudicada pela falta de 
investimentos públicos, a in-
dústria aeroespacial brasileira 
precisa de mais participação 
do setor privado em pesquisa 
e desenvolvimento, afi rmaram 
participantes de audiência pú-
blica da Comissão de Ciência 
e Tecnologia do Senado. O 
debate foi realizado no Parque 
Tecnológico de São José dos 
Campos.

O diretor científi co da Fa-
pesp, Carlos Henrique Cruz, 
afi rmou que o governo investe 
0,6% do PIB em ciência e tec-
nologia enquanto as empresas 
só investem 0,5% da riqueza 
que geram. Cruz sublinhou que, 
em países como Estados Uni-
dos e Canadá, o setor privado 
investe o dobro disso. Para o 
diretor da Fapesp, o desafi o do 
Brasil é aumentar o número de 
pesquisadores trabalhando nas 
empresas, competir no cenário 
mundial e elevar o número de 
patentes.

Porém, a fabricante de aviões 
Embraer pediu ajuda do gover-
no para o desenvolvimento de 
produtos mais competitivos. Os 
executivos da empresa afi rma-
ram que a Embraer já investe 
10% de seu faturamento em 
pesquisa, e suas concorrentes 
no mundo contam com incen-
tivos estatais. Representantes 
da FAB acrescentaram críticas 
à falta de verba e à carência de 
mão de obra para desenvolver 
a indústria espacial. Mas o 
pesquisador do Inpe, Leonel 
Perondi, declarou que o Brasil 
tem o sexto maior programa 
espacial do mundo e, com 
reforço nos investimentos, 
tem condições de buscar uma 
melhor posição.

No encontro com a comitiva 
de senadores, representantes 
do Inpe pediram dinheiro para 
a compra de um novo super-
computador, no valor de R$ 
100 milhões. O equipamento 
atualmente em uso é de 2010 
e já está obsoleto. Sem esse 
supercomputador — argu-
mentam os pesquisadores — o 
país pode fi car sem serviços 
essenciais do instituto, como 
a previsão do tempo.

O senador Lasier Martins 
(PDT-RS), se disse convicto de 
que os recursos para o super-
computador são mesmo neces-
sários e que tentará convencer 
os colegas a destinar emendas 
parlamentares para adquiri-lo 
(Ag.Senado).

A primeira pesquisa realizada após a di-
vulgação de um vídeo com frases sexistas 
do republicano Donald Trump mostra uma 
disparada da democrata Hillary Clinton nas 
intenções de voto dos norte-americanos para 
a presidência. Segundo a sondagem, realizada 
a pedido da NBC e do Wall Street Journal, a 
ex-secretária de Estado aparece com 46% 
da preferência do eleitorado, enquanto o 
magnata caiu para 35%. Já o libertário Gary 
Johnson tem 9%, e a candidata verde Jill 
Stein, 2%.

No levantamento anterior feito pela NBC, 
Hillary estava com os mesmos 46%, mas Trump 
tinha 41%. A pesquisa foi realizada entre os 
dias 8 e 9 de outubro, no calor da divulgação 
do vídeo do bilionário e possui margem de 
erro de 4,6 pontos percentuais para mais ou 
para menos.

Na gravação, Trump fala de maneira ofensiva 
sobre as mulheres, dizendo que é possível fazer 
o que quiser com elas “quando se é famoso”. 
“Elas deixam você fazer qualquer coisa. Pegá-
las da maneira como quiser. Basta pegá-las pela 

(.....)”, disse Trump na gravação, usando termo 
vulgar para se referir ao órgão sexual feminino. 
O vídeo é de 2005 e registra uma conversa com 
o apresentador Billy Bush.

Para se defender, o candidato declarou se 
tratar apenas de “papo de vestiário”, mas ainda 
assim vem perdendo apoio entre os republica-
nos. As frases sexistas serviram de combustível 
para um agressivo debate entre Trump e Hillary 
no último domingo (9), no qual o bilionário 
acusou o ex-presidente Bill Clinton de assédio 
sexual contra várias mulheres (ANSA).

A Câmara analisa a possibili-
dade de instituir a prestação de 
serviço comunitário como pena 
alternativa à multa de trânsito. 
A sugestão foi apresentada 
pelo deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT). Atualmente, as 
punições previstas no código 
são advertência por escrito, 
multa, suspensão do direito de 
dirigir, apreensão do veículo, 
cassação da carteira de motoris-
ta, cassação da permissão para 
dirigir e participação obrigató-
ria em curso de reciclagem.

A prestação de serviço co-
munitário, prevista no projeto 
de Bezerra, seria realizada em 
entidade de atendimento a ví-
timas de acidentes de trânsito. 
Segundo o texto, nos casos 
em que for aplicada multa, o 
infrator poderá requerer a sua 
substituição pela prestação de 
serviço, de acordo com normas 
e critérios a serem defi nidos pelo 
Contran. Bezerra acredita que as 
multas vêm perdendo seu valor 
educativo para uma arrecadação 
crescente de valores pelos órgãos 
de trânsito. Nos últimos anos, 
afi rma, esses órgãos apertaram 
a fi scalização e implantaram mi-
lhares de aparelhos eletrônicos, 
que levaram ao crescimento 
signifi cativo da quantidade de 
multas aplicadas. 

Na contramão, os motoristas 
multados muitas vezes não 
conseguem pagar os valores 
devidos e, consequentemente, 
fi cam sem renovar o licencia-

Bezerra: medida aliviaria 

a situação fi nanceira do 

infrator.

É o que estabelece projeto 
que aguarda a apre-
sentação de emendas 

na Comissão de Educação. A 
proposta cria o Programa Passe 
Livre Estudantil, com o objetivo 
de estimular os municípios a ga-
rantirem o passe gratuito para 
estudantes. Apresentado pelo 
senador Roberto Rocha (PSB-
MA), atualmente licenciado, em  
parceria com a senadora Lídice 
da Mata (PSB-BA), o projeto 
benefi cia os alunos da rede 
pública e os bolsistas da rede 
privada de ensino fundamental 
e médio. 

Os benefícios também po-
derão ser estendidos aos estu-
dantes de cursos profi ssiona-
lizantes e técnicos, bem como 
aos matriculados em curso de 
qualifi cação profi ssional ofere-
cido pelo programa do seguro 
desemprego.

Para ter direito à gratuidade, 
o aluno deverá comprovar a 
condição de baixa renda e a 
frequência mínima requerida 

Estudantes em ponto de ônibus no Distrito Federal.
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Senado analisa criação do 
Programa Passe Livre Estudantil
Os estudantes de baixa renda poderão ter a garantia de transporte público gratuito da residência até a 
escola onde estão matriculados

tará as prefeituras na aplicação 
dos recursos. Após análise da 
Comissão de Educação, o pro-
jeto será votado na Comissão 
de Assuntos Econômicos em 
caráter terminativo. 

Na justifi cativa do projeto, ar-
gumenta-se que o Programa do 
Passe Livre Estudantil atende a 
uma demanda generalizada da 
população brasileira e poderá 
contribuir com a melhoria do 
ensino. Na visão dos autores, o 
projeto pode ajudar a aumentar 
a frequência dos alunos às aulas 
e também estimular os municí-
pios a oferecerem à população 
escolas mais próximas da resi-
dência dos estudantes.

Roberto Rocha ressalta ainda 
que a maioria da população 
brasileira habita os grandes 
centros urbanos, sendo que 
parcela muito expressiva dessa 
população reside nas periferias 
das cidades, onde em geral não 
há escolas públicas em número 
sufi ciente para a enorme de-
manda (Ag.Senado). 

pelo MEC. O município tam-
bém poderá estabelecer mais 
exigências para o ingresso do 
aluno no programa. Para seu 
custeio, o projeto prevê a cria-
ção do Fundo Nacional do Passe 
Livre Estudantil, de onde serão 
transferidos, mediante ressar-
cimento, os recursos para os 
municípios que implementarem 
o programa.

O município que reduzir o 
número de benefi ciários do 
programa terá direito a receber 
uma parcela extra, para investir 
em obras e serviços de mobili-
dade para pedestres e ciclistas 
no entorno das escolas públi-
cas. O projeto determina ainda 
que haverá um conselho gestor 
do programa e um comitê gestor 
do fundo nacional, que orien-

Desculpas do PT para justifi car 
derrota não têm fundamento

está nem um pouco interessado 
em fazer autocrítica. 

Na visão do deputado Miguel 
Haddad (PSDB-SP), as justi-
fi cativas dadas pelo PT para o 
fracasso nas urnas não encon-
tram nenhum refl exo com o que, 
de fato, acontece no país. Para 
ele, o PT é o único responsável 
pelo mau resultado de seus can-
didatos. “O único responsável 

por esse resultado e pelo des-
crédito hoje da política como 
um todo, pela grande maioria 
dos brasileiros, é o PT”, desta-
cou. Para Haddad, não existe 
nenhum sentido em culpar a 
Lava Jato ou a economia pelo 
fracasso petista, uma vez que 
o PT foi o maior responsável 
por ambas as situações (ps-
dbnacamara). 

Direitos a pacientes em 
hospitais públicos e privados

ções de risco de vida; o direito 
à medicação analgésica nos 
cuidados paliativos; o direito 
ao consentimento informado e 
o direito a cuidados em saúde 
não se encontram previstos 
em lei nacional, e são insu-
ficientemente disciplinados 
em instrumentos normativos 
vigentes.

O projeto também trata dos 
direitos de ser examinado em 

lugar privado, de buscar segun-
da opinião, de ter acesso ao seu 
prontuário, além de garantir ao 
paciente a decisão fi nal sobre 
seu tratamento, salvo em si-
tuações de risco de morte em 
que esteja inconsciente. A pro-
posta será analisada de forma 
conclusiva pelas comissões de 
Direitos Humanos; de Seguri-
dade Social; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Multa de trânsito poderá 
ser substituída por 
serviço comunitário

mento do veículo. A substi-
tuição de multas por serviço 
comunitário, na opinião do 
deputado, aliviaria a situação 
fi nanceira do infrator e pos-
sibilitaria a regularização da 
documentação do veículo. 

“Também contribuiria efeti-
vamente para a conscientização 
desses cidadãos quanto aos 
riscos da condução de veículos 
em desacordo com as normas 
de trânsito”, afi rma Bezerra. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Viação e 
Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Hillary abre 11 pontos sobre Trump após frases sexistas


