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Estamos longe de 

encontrarmos soluções 

para redução dos 

acidentes nas rodovias 

do País, que causam 

mortes, sequelas, perdas 

patrimoniais e deixam 

famílias no desalento 

e desprotegidas. O 

prejuízo social, material 

e fi nanceiro é grande!

Não podemos pensar que 
o motorista, ao assumir 
a direção de seu veícu-

lo, está a passeio; que sentado, 
vendo paisagens diferentes, 
está fazendo higiene mental 
e, por esta razão, pode tole-
rar até 13 horas consecutivas 
de jornada de trabalho. Mais 
ainda, que pode continuar 
transitando pelas rodovias até 
que encontre um local seguro 
para seu repouso. A lei  13.103 
e a Portaria 116 do MTPS que 
vieram para diminuir jornadas, 
reduzir acidentes e dar melhor 
qualidade de vida no trabalho 
de nada serviu. Atende apenas 
e tão somente aos interesses 
do empresariado.

Não podemos ignorar que a 
cada 4 horas na direção vei-
cular o homem tem lapsos de 
atenção; que com 8 horas tem 
défi cit de atenção; e que acima 
disso o risco de acidente au-
menta em duas vezes. Ignora-
se, no entanto, que a vibração 
de corpo, o ruído uniforme e 
contínuo, o movimento pen-
dular do tronco e da cabeça, 
as imagens que passam no seu 
campo visual durante toda a 
jornada são fatores indutores 
da fadiga e do sono. Fora isso, 
deve-se incorporar aos distúr-
bios do sono, principalmente 
da privação do sono -  comum 
entre os caminhoneiros – os fa-
tores decorrentes do repouso 
em locais inadequados, como 
dentro da boleia, por exemplo, 
contrariando o que é recomen-
dado pela higiene do sono.

Não se pode permitir que 
um trabalhador submetido à 
agressão física, caracterizada 
pela vibração e o ruído já ci-
tados, a variações térmicas e 
climáticas, a risco químico em 
decorrência de exposição a ga-
ses, vapores, poeiras, fuligem 
além dos produtos químicos 
que possa estar transportan-
do, não tenha limite restrito 
a tal exposição. Não se pode 
entender que submetido a 
tantos agentes agressivos e 
nocivos ele possa ser visto e 
percebido pelos legisladores 
como um trabalhador comum. 
Não, ele não o é.

O Departamento de Medi-

cina de Tráfego Ocupacional 
da Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego (Abra-
met) não pode estar ausente e 
tão pouco furtar-se a criticar a 
Lei 13.103 e a Portaria 116 do 
MTPS sancionada sem ouvir 
Conselho Federal de Medicina, 
associações médicas, toxicolo-
gia, farmacologia, Ministério da 
Saúde e outras especialidades 
por ser uma lei avessa às neces-
sidades da classe trabalhadora. 
Este trabalho é para todos nós, 
que estudamos, pesquisamos 
e temos nossa atenção voltada 
para a máquina, o homem e o 
meio, é de extrema penosidade 
e acreditamos que deve haver 
uma revisão desta matéria com 
objetivo maior de reduzir os 
custos para o país, mitigar o 
número de óbitos que todos os 
dias estão em nossas manche-
tes e que é o principal fator da 
nossa luta pela vida.

As causas primordiais de 
acidentes em nossas rodovias 
são fadiga 18% e sono 42% 
perfazendo uma estatística 
alarmante de 60% de todos os 
nossos acidentes. Vale a pena 
lembrar que 93% dos acidentes 
acontecem por falha humana. 
Costumamos dizer que hoje, 
em todo acidente rodoviário 
que tem um motorista profi s-
sional envolvido, o motivo prin-
cipal é o excesso de jornada de 
trabalho. É este o motivo pelo 
qual nossos caminhoneiros 
evoluem para as drogas.

O exame toxicológico, da 
forma como foi proposto, é 
uma afronta ao trabalhador, 
é achincalho discriminatório 
e humilhante. Lembro que o 
exame é de larga janela, janela 
essa que tem noventa dias. 
A lei recomenda a realização 
no momento da concessão da 
CNH e a repetição cinco anos 
após. Não há lógica. O usuário 
de álcool e droga não são vistos 
pela lei da mesma forma. O 
usuário do álcool é um depen-
dente químico, não pode ser 
mandado embora, necessita 
tratamento. Já o dependente 
da droga não é considerado do-
ente neste caso, podendo ser 
mandado embora do trabalho 
por causa da sua dependência. 
As leis confl itam!

As drogas na direção veicu-
lar precisam ser combatidas 
diariamente. É necessário 
entendimento e compreensão 
de todos, para não gerarmos o 
sacrifício físico, social, fi nan-
ceiro, além da crucifi cação do 
nosso caminhoneiro.

(*) - É médico, Diretor de 
Comunicação e do Departamento de 
Medicina de Tráfego Ocupacional da 

Associação Brasileira de Medicina de 
Tráfego.

Dirceu Rodrigues Alves (*)

Lei da escravidão
nas rodovias

O texto foi apresentado 
à comissão mista en-
carregada de analisar 

a medida ontem (29), mas os 
parlamentares pediram mais 
tempo para analisar o material. 
A discussão do projeto será 
retomada hoje (30). 

“Optamos por retomar a 
obrigatoriedade do ensino da 
educação física e da arte como 
componentes curriculares do 
ensino médio. Essa opção se 
justifi ca porque acreditamos 
que a formação integral do ser 
humano exige o atendimento 
de várias dimensões, dentre as 
quais a corporeidade, o movi-
mento e a fruição não podem 
ser desconsiderados”, explicou 
Chaves.

Sociologia e filosofia, no 
entanto, continuam sendo 
opcionais. O relator também 
ampliou a carga horária do 
ensino médio, que deverá 
abarcar as disciplinas da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). O novo texto deter-
mina que 60% das horas sejam 
destinadas à BNCC — antes 
eram 50%. A base ainda está 
em fase de elaboração pelo 
Ministério da Educação e vai 
conter, por exemplo, temas 

O relator optou por retomar o ensino da educação física e da arte como

componentes curriculares do ensino médio.

Agrotóxicos contrabandea-
dos, que em 2005 representa-
vam 7% do total comercializado 
no país, hoje já superam 20% 
do mercado. O baixo risco e o 
alto lucro da atividade expli-
cam esse crescimento, como 
mostraram especialistas que 
participaram de debate sobre 
o tema, na Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária do 
Senado. Estima-se que esse 
comércio ilegal resulte em uma 
perda de arrecadação de US$ 1 
bilhão por ano. 

Os prejuízos, no entanto, não 
são apenas econômicos, mas 
também ambientais e para a 
saúde da população, que con-
some alimentos produzidos 
com insumos sem controle 
da vigilância sanitária. O con-
trabando de agrotóxicos e a 
falsifi cação de produtos atinge 
ainda a credibilidade da pro-
dução agropecuária brasileira 
no mercado mundial, como 
explica a senadora Ana Amélia 
(PP-RS), presidente da CRA 
e proponente da audiência 
pública. “Quando um produto 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, reunida 

sob a  presidência da senadora Ana Amélia (PP-RS).

Gilmar Mendes 
defende 
criminalização 
do caixa dois 
eleitoral

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, demonstrou apoio, 
ontem (29), à tipifi cação do 
crime de caixa dois, prevista no 
projeto que estabelece medidas 
contra a corrupção. “Eu acho 
positivo, porque havia perple-
xidade em torno deste tema, 
o puro caixa dois: às vezes se 
dizia que era crime previsto no 
artigo 350 do Código Eleitoral, 
em outras, se dizia que o fato 
era atípico, que não estava, 
portanto, previsto e não era um 
delito criminal”, disse, após par-
ticipar na Câmara de audiência 
pública na Comissão Especial 
da Reforma Política.

O ministro criticou, porém, 
a possibilidade de juízes e 
promotores serem processados 
por crime de responsabilidade 
– cuja inclusão no projeto vem 
sendo defendida por alguns de-
putados. “Não vejo muito sen-
tido nesta questão do ponto de 
vista constitucional”, afi rmou. 
“Tem que haver a ideia do crime 
de responsabilidade previsto 
no texto constitucional. Se se 
tratar de lei talvez isso tenha 
um problema constitucional” 
(Ag.Câmara).

Brasília - A modelagem do fi -
nanciamento eleitoral de hoje 
não sustenta a eleição de 2018, 
afi rmou o líder do governo no 
Congresso, senador Romero 
Jucá, em um debate sobre 
reforma política promovido 
pela Ordem Dos Advogados do 
Brasil (OAB). Jucá, o senador 
Aécio Neves, presidente do 
PSDB, e o minstro Gilberto 
Kassab, de Ciência e Tecno-
logia, ao lado do ministro do 
STF, Dias Toffoli, expuseram 
ideias e concordaram que não 
há um modelo ideal.

O fato de ter havido menos 
recursos em 2016 é uma 
preocupação para Jucá, 
que cita como exemplo as 
viagens dos candidatos. 
Ele pede alternativas. “Nós 
teremos candidatos a pre-
sidente da República que 
terão de viajar pelo Brasil, 
não farão isso com jatinhos 
e com estrutura financiada 
pelo fundo partidário hoje 
ou por doações individuais. 
E nós teremos eleição de 
governadores, senadores, 
deputados. É preciso mon-
tar um mecanismo efetivo. O 
fundo partidário como está 
previsto hoje não sustenta a 

Líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá.

O presidente Michel Temer 
sancionou na sexta-feira (25) a 
Lei 13.363/16, que prevê licen-
ça-maternidade e paternidade 
para advogados que trabalham 
por conta própria. A advogada 
que der à luz e for a única res-
ponsável por uma causa terá 
direito a pedir a suspensão de 
prazos processuais por 30 dias 
contados do parto. Para o pai 
advogado, a suspensão será de 
oito dias. A mesma regra vale 
para adoções.

A lei resultou de substitutivo 
aprovado pela Câmara em outu-
bro e, depois, confi rmado pelo 
Senado. O texto muda o Código 
de Processo Civil e prevê tam-
bém que a advogada gestante 
tenha prioridade de fala e em 
fi las e vaga reservada de esta-
cionamento. Também não terá 
que passar por raio-x. 

Relator do texto na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara, o deputado Delegado 
Éder Mauro (PSD-PA) desta-
cou a importância da medida. 

“É grande a satisfação em 
poder ajudar o profi ssional a 
conciliar a profi ssão com a con-
dição de mãe e de pai”. A vice-
presidente da OAB no Distrito 
Federal, Daniela Teixeira, viveu 
ela própria uma situação que 
espera que não se repita com 
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Arte e educação física 
permanecem como disciplinas 
obrigatórias do ensino médio

É o que propõe o senador Pedro Chaves (PSC-MS) em seu relatório à MP 746, que trata da reforma do 
segundo grau

transversais como cidadania 
e meio ambiente. Também 
poderão ser incluídas filosofia 
e sociologia. Para o senador, 
essa alteração garantirá 
unidade e sincronia entre as 
escolas brasileiras.

Na nova redação proposta, 
o senador pondera sobre as 
difi culdades de ampliar a carga 
horária mínima para 1.400 ho-
ras anuais e propõe uma meta 
intermediária: no prazo máximo 
de cinco anos, todas as escolas 
de ensino médio do país terão 

carga horária anual de pelo 
menos 1.000 horas, cinco horas 
diárias. O ensino noturno e o da 
educação de jovens e adultos 
sofrerão as adequações neces-
sárias, como a aprendizagem 
por projetos envolvendo os 
temas transversais.

O novo ensino médio será 
ofertado com as disciplinas do 
BNCC e com um rol de áreas do 
conhecimento e “itinerários for-
mativos” que serão escolhidos 
pelo próprio aluno. Pedro Cha-
ves atualizou a nomenclatura, 

mas os alunos poderão escolher 
entre linguagens e suas tecnolo-
gias; ciência da natureza e suas 
tecnologias; ciências humanas 
e sociais aplicadas; matemática 
e suas tecnologias; e formação 
técnica e profi ssional. “Assim, 
substitui-se o cardápio único, 
composto por 13 disciplinas 
engessadas, por uma BNCC 
enxuta e dinâmica, a ser estabe-
lecida pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE), e por 
cinco itinerários formativos”, 
disse (Ag.Senado).

Jucá: fi nanciamento atual não 
serve para eleição de 2018

disputa de uma eleição fede-
ral em 2018”, sugeriu.

“Temos sete meses para apro-
var um texto de fi nanciamento 
na Câmara ou no Senado. Não é 
fácil, não é fácil. É muito impor-
tante que esse texto possa ser 
discutido e venha com respaldo 
da sociedade para que tenha um 
processo mais ágil, mas, mesmo 
assim, nós teremos difi culdade. 
E não enfrentar esse desafi o é 
fadar a eleição de 2018 em um 
processo que ninguém sabe 
o que pode acontecer fora da 
questão da disputa na política 
Porque se não houver meios 
de disputar na política, outros 
sentimentos prevalecerão e 
a gente não sabe o que pode 

acontecer”, disse Jucá.
Jucá reconheceu que a 

eleição de 2016 trouxe “ga-
nhos importantes”, como a 
limitação dos gastos, mas 
gera problemas. Ele criticou o 
autofi nanciamento dos candi-
datos, e a rastreabilidade das 
doações de pessoas físicas, 
como foi aprovada pelo Supre-
mo. Jucá diz que a doação para 
o partido nacional está sujeita 
a ir parar no partido municipal. 
“Pode terminar um cidadão 
fi nanciando algum miliciano 
no morro do Rio de Janeiro 
porque doou para o partido 
nacional mas o partido nacio-
nal passou para o municipal na 
ponta”, disse (AE).

Sancionada lei de 
licença-maternidade 

para advogadas

outras advogadas. “Eu estava 
grávida e tinha uma susten-
tação oral no CNJ. Cheguei às 
9h00 e pedi preferência como 
gestante. Para minha total 
surpresa e perplexidade de 
todos os que estavam na sessão, 
foi indeferido pelo ministro-
presidente ao argumento de 
que não havia previsão legal”, 
comentou.

“Fiquei até as 17h00, num 
lugar sem ventilação, sem co-
mida, sem bebida, nervosa, mal 
acomodada. De lá, saí para o 
hospital. Fiquei internada e mi-
nha fi lha veio a nascer prematu-
ra extrema”, continuou. A fi lha 
de Daniela Teixeira nasceu em 
2013 com 29 semanas de gesta-
ção e passou 61 dias internada 
em uma unidade de terapia 
intensiva (Ag.Câmara).

Avanço do contrabando e falsifi cação de 
agrotóxicos

contrabando e falsifi cação de 
agrotóxicos no rol de crimes 
hediondos. Conforme Sílvia 
Fagnani, diretora Executiva do 
Sindicato Nacional da Indústria 
de Produtos para Defesa Vege-
tal (Sindiveg), os agrotóxicos 
ilegais são contrabandeados 
da China e da Índia, entrando 
no Brasil pelas fronteiras com 
o Paraguai e o Uruguai.

São produtos de fácil co-
mercialização por serem mais 
baratos que os agrotóxicos 
registrados, que resultam de 
pesquisas para reduzir danos 
à saúde dos consumidores e 
ao meio ambiente, o que ele-
va seu custo. Como explicou 
Mário Von Zuben, diretor da 
Associação Nacional de Defesa 
Vegetal (Andef), o que enca-
rece o custo de produção é o 
controle de qualidade exigido 
para o registro do agrotóxico. 
O produto ilegal não tem esse 
controle, o que impõe uma con-
corrência injusta à indústria de 
agroquímicos, como ressaltou 
Waldemir Moka (PMDB-MS) - 
(Ag.Senado).

de origem agropecuária tiver a 
contaminação de um defensivo 
ilegal, de uma molécula ilegal, o 
país corre o risco de perda de 
credibilidade”, enfatizou.

O uso de insumos ilegais nas 
lavouras e criações comprome-
te a matéria prima da indústria 
de alimentos, colocando em 

risco as exportações brasileiras, 
disse Fernando Figueiredo, 
presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria Química. 
“Não percebemos a extensão 
da ação dos criminosos que 
fazem a importação ilegal de 
defensivos agrícolas”, alertou, 
ao defender a inclusão de 


