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Estabelece um 

reconhecimento 

internacional da 

soberania dos Estados 

nacionais, sobre os 

recursos genéticos 

existentes em seu 

território

O protocolo de Nagoya 
foi aprovado na décima 
Conferência das Partes 

(COP-10) do Convenio de Di-
versidade Biológica (CDB) e 
trata-se de um acordo interna-
cional “sobre uso dos recursos 
genéticos e participação justa 
e equitativa nos benefícios 
derivados de sua utilização”, 
que entrou em vigor em 2014. 
A atividade de recolhimento, 
produção, transformação e 
comercialização da biodiver-
sidade nativa (biocomércio) 
movimenta hoje mais de 4,5 
bilhões de dólares no mundo, 
segundo dados da Conferência 
das Nações Unidas para o Co-
mércio e o Desenvolvimento 
(UNCTAD). 

O Brasil possui um grande 
potencial em biodiversidade e 
recursos genéticos e foi um dos 
signatários do acordo fi naliza-
do em 2010 em Nagoya – Japão, 
que passou a vigorar em 2014. 
Ocorre que até agora o país 
ainda não ratifi cou o Protocolo 
que necessita ser aprovado 
pelo Congresso, correndo o 
risco de perder o acesso aos 
recursos genéticos fundamen-
tais para o desenvolvimento 
da agropecuária e de limitar a 
pesquisa sobre a sua biodiver-
sidade e a descoberta de novos 
medicamentos e mais ainda, 
de se ver impossibilitado de se 
defender da biopirataria.

O Protocolo de Nagoya é 
importante porque regula o 
acesso e a participação nos 
benefícios da exploração de 
recursos genéticos originá-
rios de um determinado país, 
vinculando o consentimento 
prévio e fundamentado para 
sua exploração e produção 
legal. O acordo compreende 
utilizar adequadamente esses 
recursos, garantir uma transfe-
rência apropriada das tecnolo-
gias relacionadas, levando em 
conta todos os direitos sobre 
eles, incluindo o fi nanciamento 
adequado, contribuindo deste 
modo para a conservação 
da diversidade biológica e a 
utilização sustentável de seus 
componentes.

O Protocolo oferece um 

marco legal para garantir a 
utilização dos recursos gené-
ticos originados de plantas, 
animais, bactérias ou outros 
organismos para comércio, 
pesquisa e outros fins. Os 
benefícios recebidos em troca 
dos recursos genéticos podem 
ser monetários ou não, como 
por exemplo, a transferência 
de tecnologia, as atividades 
de pesquisa ou de criação de 
capacidades conjuntas. Ainda 
inclui questões relacionadas 
com a participação nos bene-
fícios da utilização de conheci-
mentos associados a recursos 
genéticos que possuem as 
comunidades indígenas e tra-
dicionais locais.

Por isso, os países devem 
adotar medidas para garantir 
o consentimento prévio e a 
distribuição justa e equitati-
va de benefícios para estas 
comunidades, respeitando 
seus usos e costumes. Além 
disso, O Protocolo representa 
a oportunidade de desenvolver 
uma economia que seja mais 
sustentável e na qual se reco-
nheça realmente o valor dos 
recursos naturais.

Particularmente nos países 
em desenvolvimento, como 
o Brasil, onde há um enorme 
potencial de plantas e animais, 
que se forem manejados ade-
quadamente em seu habitat 
pelas comunidades locais, po-
dem ser mantidos benefícios, 
melhorar a qualidade de vida e 
abrir oportunidades de desen-
volvimento contribuindo para a 
diminuição da desigualdade.

Um dos fatores que con-
tribui para a manutenção 
das desigualdades é o pouco 
conhecimento que as comuni-
dades possuem sobre o manejo 
adequado da biodiversidade 
que as cerca. Nesse sentido é 
importante que haja integração 
entre governos, setor privado, 
universidades e ONGs em tra-
balho conjunto e coordenado, 
buscando compatibilizar as 
necessidades locais e globais. 
O uso adequado da biodiversi-
dade regulada por acordos in-
ternacionais como o Protocolo 
de Nagoya oferece uma grande 
oportunidade para o Brasil 
compatibilizar crescimento 
com sustentabilidade.  

Daí a necessidade da urgente 
ratifi cação pelo Congresso.
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sobre biodiversidade

Mais um projeto resultado 
do Programa Jovem Senador 
está tramitando no Senado. 
É o que exige a comprova-
ção da procedência legal da 
madeira nativa utilizada em 
obras, serviços e aquisições da 
Administração Pública.

A proposta está na Comissão 
de Meio Ambiente, onde terá 
como relator o senador Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA).

O Jovem Senador é um 
programa anual que seleciona, 
por meio de um concurso de 
redação, 27 estudantes do en-
sino médio de escolas públicas 
para vivenciarem no Senado 
o trabalho dos parlamentares. 
As propostas aprovadas pelos 
participantes do programa são 
encaminhadas à Comissão 
de Direitos Humanos como 
Sugestões Legislativas. Após 
aprovação pela CDH, elas 
tramitam normalmente pelo 
Senado e Câmara.

Conforme o propjeto, os 
editais de licitação para 
aquisição direta ou indireta 
de produtos e subprodutos 
de madeira nativa deverão 
prever como requisito de 
habilitação dos licitantes a 
comprovação da procedência 

A atividade ilegal de extração de madeira nativa contribui 

para a redução de espécies nativas e em extinção.

Poderão fi car livres da con-
tribuição social para o PIS/
Pasep e da Cofi ns receitas do 
transporte de passageiros que 
liga municípios pertencentes a 
aglomerações urbanas e regiões 
integradas de desenvolvimento 
econômico (Ride). A desonera-
ção está prevista em projeto a 
ser votado na terça-feira (18) 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado, em decisão 
terminativa.

O transporte coletivo muni-
cipal e metropolitano já conta 
com alíquota zero de PIS/Pasep 
e Cofi ns. O autor do projeto, se-
nador Acir Gurgacz (PDT-RO), 
quer agora ampliar o benefício 
para cerca de 1300 municípios 
interligados por transporte 
coletivo de caráter urbano e 
que não foram alcançados pela 
legislação. Estão nessa situação 
os municípios da região integra-
da do DF, formada por Brasília 
e cidades de Minas Gerais e 
Goiás, no entorno do DF. 

Também estariam fora da 
isenção os serviços de trans-
porte coletivo entre municípios 
contíguos como a capital Tere-
sina e Timon, no Maranhão, e 

O benefício seria levado a mais de 1300 municípios interligados 

por transporte coletivo de caráter urbano.

O projeto do deputado Afon-
so Hamm (PP-RS), cria o a 
Política Nacional de Incentivo 
à Ovinocaprinocultura, com o 
objetivo de desenvolver raças 
mais produtivas e aumentar a 
rentabilidade dos rebanhos. O 
setor abrange a criação de ovi-
nos e caprinos com a fi nalidade 
de produção de carne, lã, couro 
e laticínios. 

O deputado identifi ca a ne-
cessidade de aprofundar as pes-
quisas para o desenvolvimento 
de um “pacote tecnológico” 
bem defi nido para atender as 
necessidades de produção e do 
mercado consumidor. “Apesar 
dos diferentes planos de nu-
trição e métodos de criação 
já levantados pelos órgãos de 
pesquisa, como a Embrapa, 
são poucos os criadores no 
Brasil que usam processos 
mais intensivos de produção”, 
salientou Hamm.

Além disso, argumenta o au-
tor, a falta de uma produção uni-
forme e a concorrência desleal 
com fornecedores clandestinos 
tende a inibir os investimentos 
por parte de frigorífi cos espe-
cializados. Com isso o mercado 
de consumo, hoje dependente 
da demanda de grandes redes 
de restaurantes e churrasca-
rias, também é prejudicado.

São previstos, entre outros, 
os seguintes instrumentos da 
política nacional: - associativis-
mo, cooperativismo, arranjos 
produtivos locais e contratos de 
parceria de produção integrada; 
- certifi cações de origem, sociais 
e de qualidade dos produtos; - 
crédito para a produção, a indus-
trialização e a comercialização; 
e seguro rural. A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Agricultura; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Hamm: é necessário aprofundar pesquisas específi cas para o setor.

O objetivo é normatizar as 
atividades de asa-delta 
e o parapente, que vêm 

crescendo no País e que são 
consideradas de alto risco. 
“Além da prática tradicional 
[asa-delta], vem crescendo 
muito a prática do voo duplo 
turístico de aventura, sem que 
sejam estabelecidas as condi-
ções legais para o exercício da 
modalidade, o que tem ocasio-
nado incidentes devido à falta 
de habilitação dos instrutores”, 
disse a deputada.

O texto prevê idades distintas 
para o instrutor de voo livre e 
o condutor de voo duplo exer-
cerem a atividade. O primeiro, 
a partir dos 21 anos. Já o con-
dutor poderá trabalhar a partir 
dos 18 anos. Ambos deverão ter 
habilitação da Confederação 
Brasileira de Voo Livre e ausên-
cia de punição administrativa 
e disciplinar de pilotagem de 
natureza gravíssima. O proje-

As duas principais categorias de voo livre são

a asa-delta e o parapente.
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Profi ssão de instrutor 
e condutor de voo livre
A deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ) apresentou projeto que regulamenta as profi ssões de instrutor 
de voo livre e condutor de voo duplo turístico de aventura

aventura só poderão ser con-
tratados por pessoas de pelo 
menos 16 anos. Os contratos 
somente poderão ser celebra-
dos por intermédio de escolas 
de voo livre, cooperativas de 
instrutores ou operadoras 
de turismo de aventura. Em 
qualquer dos casos, a empre-
sa oferecerá seguro de vida 
à pessoa que contratar o voo 
duplo. A apólice de seguro deve 
assegurar o ressarcimento das 
despesas médicas e hospitala-
res decorrentes de eventuais 
acidentes.

O texto determina ainda que 
instrutores e condutores não 
poderão difi cultar a fi scalização 
por parte dos agentes creden-
ciados pela CBVL, federações, 
clubes e associações locais. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo nas comissões de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; e Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

to discrimina os direitos e as 
atividades que poderão ser 
exercidas pelos instrutores e 
condutores de voo duplo. Por 
exemplo, somente o instrutor 
poderá ministrar cursos. Neste 

caso, eles fi cam submetidos às 
penalidades previstas no Códi-
go Brasileiro de Aeronáutica.

A proposta da deputada 
Laura Carneiro determina que 
os voos duplos turísticos de 

Comprovação de origem da 
madeira usada em obra pública

da madeira. Inclui como produ-
to de madeira de origem nativa 
a madeira para escoramento, 
toras, dormentes, mourões, 
lascas, pranchões, palanques 
e lenhas. Como subproduto, 
são considerados a madeira 
nativa serrada sob qualquer 
forma, laminada, aglomerada, 
prensada, compensada, desfo-
lhada, chapa de fi bra, faqueada, 
contraplacada.

Segundo a justifi cativa dos 
estudantes que elaboraram a 
proposição, a atividade ilegal 
de extração de madeira nati-

va contribui para a redução 
de espécies nativas e em 
extinção, além de alterar as 
relações ecológicas entre os 
seres vivos. “A utilização de 
madeira de origem legal para 
as obras, os serviços e as 
aquisições da Administração 
Pública contribui para o forta-
lecimento da exploração legal 
ao criar um grande comprador 
permanente que manterá a 
existência dessa produção e 
sua economicidade”, afi rma-
se na justifi cativa da proposta 
(Ag.Senado).

Política nacional para 
rebanhos de

caprinos e ovinos

Desoneração de transporte de 
passageiros entre municípios

Cabo Frio e Búzios, no Rio de 
Janeiro. Favorável ao projeto, 
o relator na CAE, senador Be-
nedito de Lira (PP-AL), afi rma 
que propostas para melhorar o 
transporte coletivo urbano no 
país são prioritárias no Con-
gresso. Ele informa que a esti-
mativa de renúncia de receita, 
com a implantação da medida 
prevista no texto, está em torno 
de R$ 56 milhões ao ano.

Também está na agenda da 
Comissão o projeto que limita 
o pagamento antecipado nos 

contratos com a administra-
ção pública. O texto original, 
do deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame (PV-SP), proíbe 
taxativamente a antecipação 
de pagamentos. No entanto, 
emenda apresentada pelo 
relator,  senador Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES), permite 
o pagamento antecipado de 
forma excepcional, “se houver 
previsão editalícia e garantias 
efetivas” da realização integral 
e satisfatória do objeto do con-
trato (Ag.Senado).

‘Haddad é maior e 
melhor que o PT’, 
diz Doria

São Paulo - O prefeito eleito 
de São Paulo, João Doria, elo-
giou a atuação do atual prefeito 
Fernando Haddad (PT), no 
processo de transição na capi-
tal paulista. “Estamos fazendo 
uma transição republicana em 
São Paulo. Estou falando de 
maneira fl uida com Fernando 
Haddad. Ele foi meu adversário, 
mas é um homem de bem. Ele é 
maior e melhor do que o partido 
a que pertence.”

Na noite da última quinta-
feira (13), Doria fez em Buenos 
Aires seu primeiro discurso 
para empresários do Lide (Gru-
po de Líderes Empresarias) 
desde que foi eleito. O tucano 
participa como convidado do 
21° Meeting Internacional. “Ao 
término desse segundo turno 
o Brasil será muito mais verde 
amarelo. Alguns imaginavam 
que o País estava contaminado 
pelo vermelho”, disse Doria 
durante o discurso a empre-
sários se referindo às eleições 
para prefeito ainda em curso 
no País. 

Em maio, quando anunciou sua 
candidatura, o tucano afastou-se 
do grupo empresarial, que foi 
fundado e era presidido por ele. 
Na sexta-feira (14), o prefeito 
eleito teve uma reunião bilateral 
com o prefeito de Buenos Aires, 
Horácio Lareta (AE).

Aberta 
ação contra 
Pinheiro, 
Vaccari e mais 
10 no caso 
Bancoop

São Paulo - A juíza Maria 
Priscilla Ernandes, da 4ª Vara 
Criminal de São Paulo, aceitou 
denúncia do MP-SP contra o 
empreiteiro Léo Pinheiro, da 
OAS, o ex-tesoureiro do PT 
e ex-presidente da Bancoop, 
João Vaccari Neto, e mais 10 in-
vestigados. A acusação envolve 
irregularidades nos empreen-
dimentos Casa Verde, Liberty 
Boulevard, Mar Cantábrico 
(atual Solaris), Ilhas D’Itália, 
A’Bsoluto, Colina Park e Altos 
do Butantã, todos da Bancoop, 
entre 2009 e janeiro de 2015.

Léo Pinheiro é acusado de 
associação criminosa e este-
lionato. A Promotoria de São 
Paulo imputa a João Vaccari 
associação criminosa, falsi-
dade ideológica, estelionato e 
violação à Lei do Condomínio. 
Ambos já foram condenados 
na Operação Lava Jato e estão 
presos no Paraná. A Bancoop, 
cooperativa fundada nos anos 
1990 por um núcleo do PT, 
em dificuldade financeira, 
repassou para a OAS empreen-
dimentos inacabados. A trans-
ferência provocou a revolta 
de milhares de cooperados, 
que protestam na Justiça que 
a empreiteira cobrou valores 
muito acima do previso con-
tratualmente (AE).


