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A gente. O povo. Só 

com muito trabalho 

e criatividade é que 

vamos sair desse 

atoleiro econômico. 

Não vale nem a pena 

falar de política aqui. A 

mudança só vai ocorrer 

se partir do povo

Precisamos gerar empre-
go, criar valor, gerar ri-
queza, girar a economia. 

Mas com as leis trabalhistas 
atuais isso não vai acontecer. 
Sou da área de tecnologia e co-
municação, lido com jovens en-
trando no mercado de trabalho 
há mais de 20 anos. Geração X, 
Y, Z... Não estamos falando de 
trabalhadores braçais do início 
da era industrial, explorados 
pelo grande capital. 

Estamos falando de jovens 
muito inteligentes, com um 
acesso à informação jamais 
visto, capazes de gerar riqueza 
em um mundo virtual. Com 
necessidades e expectativas 
muito diferentes daquelas do 
século passado, da qual faz 
parte esse arcaico modelo de 
CLT.

Eu já vi muito estagiário 
começando na empresa e em 
pouco tempo com alguma 
orientação, abrir seu próprio 
negócio e ganhar muito mais. 
Infelizmente esse número é 
ainda muito pequeno. Temos 
que aumentar esse volume. As 
empresas demandam serviços, 
mas não podem arcar com os 
riscos trabalhistas, principal-
mente quando necessitam 
de trabalhos de marketing e 
tecnologia.

Os jovens não querem mais 
trabalhar com horários en-
gessados. Querem ter seus 
horários, querem mesclar 
lazer com aprendizado e com 
trabalho. Precisam de pausas 
mais frequentes. Não querem 
bater cartão. Querem trabalhar 
de casa, da rua, do Starbucks. 
Parece ruim para a empresa? 
Não é. Gera muito mais enga-
jamento e resultado. E esse é 
o segredo: resultado.

Mecanismos de contro-
le arcaicos não funcionam 
mais. Não adianta colocar um 
supervisor na sala olhando 
se todos estão trabalhando, 
cameras, grades, tornozelei-

ras... Opa, isso era da época 
da escravidão! Resultado é a 
palavra-chave, o ponto focal. 
Baseando o relacionamento 
em resultados, a liberdade 
aparece. O colaborador cresce, 
o resultado cresce, todos se 
benefi ciam. Existem formas 
corretas de se fazer isso. Com 
tecnologia. Metas.

Que tal fazermos um esforço 
conjunto, educar os jovens a 
entrar no mercado de trabalho 
de forma correta, alinhar ex-
pectativas, criar mecanismos 
onde eles possam trabalhar da 
forma que anseiam, gerando 
riquezas para eles e para as 
empresas para as quais pres-
tam serviços? Nós já iniciamos 
esse processo, há 5 anos com o 
projeto Laranja Mecânica. 

Desde 2011, inserimos no 
mercado de trabalho dezenas 
de jovens que iniciaram como 
estagiários, foram treinados, 
capacitados e conseguiram 
empregos em nossos clientes. 
Muitos abriram suas próprias 
empresas de consultoria em 
marketing digital ou vendas. 
Estão muito felizes. E do lado 
das empresas, dezenas con-
seguiram um nível de serviço 
mais elevado, com um custo 
mais baixo e conquistaram 
excelentes resultados. Como 
isso?

Com criatividade. A moeda 
deixa de ser somente o di-
nheiro e vira o conhecimento. 
Conhecimento que muda uma 
vida. Foco na geração de re-
sultado. Investimento mútuo. 
Tenho certeza de que esse 
modelo pode ser aplicado em 
diversos outros segmentos. Mi-
nha especialidade é tecnologia 
e comunicação e aqui tem dado 
muito certo. 

Selecionamos estudantes, 
capacitamos, oferecemos es-
tágio e depois que mostram 
resultados, tem opções de 
serem contratados ou abrir sua 
própria empresa já com clien-
tes conquistados. E vencem 
sempre os melhores. É ensinar 
a pescar e não entregar o peixe. 
Uma relação ganha-ganha-
ganha. Boa para o profi ssional, 
boa para o cliente, boa para 
nós. Gostou da idéia?

(*) - É tecnólogo, publicitário e sócio 
fundador da K2Web, empresa
especializada em estratégias

de web e marketing digital
(www. http://k2web.com.br).

Douglas Sossai Marques (*)

O Brasil tem jeito 
sim. E sabe quem vai 
dar um jeito nisso?

A Câmara dos Deputados 
recorreu na sexta-feira (16) 
ao STF para derrubar a deci-
são do ministro Luiz Fux, que 
suspendeu a tramitação do 
projeto de lei sobre as medidas 
de combate à corrupção. No 
pedido de reconsideração, 
a Câmara argumenta que 
a decisão de Fux é ilegal e 
transformou o Estado Demo-
crático de Direito em “uma 
aristocracia togada”.

“Não há base para restringir 
a prerrogativa dos membros 
do Legislativo de debater uma 
matéria, propor modifi cações 
e aprová-las, se houver apoio 
político sufi ciente. Afi rmar o 
contrário é colocar nas mãos 
do STF a responsabilidade 
por dizer quais modifi cações 
aperfeiçoam uma proposição 
e quais desnaturam a sua es-
sência. É reduzir nosso Estado 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

O juiz federal Sérgio Moro 
ordenou a transferência do ex-
deputado Eduardo Cunha da 
carceragem da sede da Polícia 
Federal, em Curitiba, para o 
Complexo Médico-Penal, que fi ca 
na região metropolitana da capital 
paranaense. A defesa de Cunha 
disse que não se manifestará 
sobre a decisão. Os advogados do 
ex-deputado haviam solicitado a 
permanência dele na sede da PF 
pelo menos até o seu depoimento 
ao juiz Sérgio Moro, marcado para 
o dia 7 de fevereiro.

Moro alegou que a transfe-
rência é necessária para evitar 
a superlotação da carceragem 
da PF, autora do pedido de 
remoção do ex-deputado. 
“Em que pesem os relevantes 
argumentos das defesas, o 
fato é que o espaço físico da 
carceragem da PF é limitado 
e destina se precipuamente a 
ser local de passagem e não de 

Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
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O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio 
Cabral é agora réu no âmbito da Operação 
Lava Jato. A denúncia contra ele e outras 
seis pessoas, incluindo a ex-primeira-da-
ma, Adriana Ancelmo, foi aceita na manhã 
de sexta-feira (16) pelo juiz Sérgio Moro, 
da Justiça Federal em Curitiba.

Cabral é acusado de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, por ter recebido, segun-
do a denúncia, R$ 2,7 milhões em propina 
desviada de um contrato da Petrobras com a 
empreiteira Andrade Gutierrez para realiza-
ção de serviços de terraplanagem nas obras 
do Comperj. Após aditivos, o contrato, que no 
início foi de R$ 819,8 milhões, ultrapassou os 
R$ 1,17 bilhão, destacaram os procuradores 
autores da denúncia aceita por Moro.

Segundo a acusação, a indicação de que 
os pagamentos deveriam ser feitos a Cabral 
foi feita pelo ex-diretor de Abastecimento 
da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que 

Sergio Cabral foi preso em 17 de 

novembro, na Operação Calicute.

PEC da 
vaquejada 

começa a ser 
discutida no 

Senado
O Senado fez na úlima 

quarta-feira (14) a pri-
meira das cinco sessões 
de discussão em primei-
ro turno da proposta que 
busca  reverter a decisão 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra as 
vaquejadas, de outubro 
deste ano. A proposta, 
aprovada pela Comis-
são de Constituição e 
Justiça em novembro, 
passou a ser analisada 
em regime de urgência 
pelo Plenário.

O texto, apresentado 
após a decisão do STF, 
muda o artigo 225 da 
Constituição, que trata 
do meio ambiente, para 
descaracterizar a prática 
de crueldade associada ao 
esporte. No julgamento 
de ação do Ministério 
Público contra a lei que 
regulamenta as vaqueja-
das no Ceará, o relator, 
ministro Marco Aurélio, 
considerou haver “cruel-
dade intrínseca” contra 
os animais.

O texto prevê que não 
serão consideradas cruéis 
as práticas desportivas 
que utilizem animais, 
desde que sejam manifes-
tações culturais previstas 
na Constituição e regis-
tradas como integrantes 
do patrimônio cultural 
brasileiro. A condição 
para isso é que sejam 
regulamentadas em lei 
específi ca que garanta o 
bem-estar dos animais 
(Ag.Senado).

A Comissão de Agricultura da 
Câmara aprovou o projeto do 
deputado Sérgio Brito (PSD-
BA), que cria Área de Proteção 
Ambiental (APA) nas regiões de 
Canavieiras, Belmonte e Una, na 
chamada Costa do Cacau, no sul 
do estado da Bahia. Pela proposta, 
a APA terá aproximadamente 
100.645,85 hectares.

Em 2006, a região foi transfor-
mada em reserva extrativista por 
meio de decreto presidencial.

O parecer do relator, deputado 
Evandro Roman (PSD-PR), foi 
favorável à proposta. Na visão 
dele, a transformação da área em 
reserva extrativista imobilizou 
totalmente a economia da região, 
inviabilizando o turismo e a agri-
cultura, voltada principalmente 
para a cacauicultura e a carcini-
cultura (criação de crustáceos). 
Para ele, a transformação da área 
em APA possibilitará a recupe-
ração da agricultura na região. 
“O turismo também poderá ser 
reestabelecido e enriquecido 
com o denominado turismo 

rural”, acrescentou.
Roman sugeriu emenda ao pro-

jeto para que os imóveis que foram 
desapropriados para a criação da 
reserva extrativista retornem ao 
seu estado de origem, com base 
em seus registros em cartório 
de Imóveis. Segundo ele, isso 
vai ajudar a se “reestabelecer a 
economia e o desenvolvimento 
da região o mais rapidamente 
possível”. 

O deputado Marcon (PT-RS) 
apresentou voto em separado, 
por discordar do parecer. “A 
criação da APA e a extinção da 
reserva extrativista irá afetar di-
retamente a economia local, que 
depende da existência da unida-
de de conservação, sendo certo 
que haverá impactos negativos 
sociais, econômicos e ambientais 
diretos nas mais de 2.500 famílias 
que tiram da reserva o seu sus-
tento”, argumentou. A proposição 
tramita em caráter conclusivo 
nas comissões de Agricultura; 
Meio Ambiente; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Roman: a reserva extrativista imobilizou a economia da região.

A proposta, aprovada pela 
Câmara em 30 de novem-
bro, já estava em análise 

no Senado. O ministro Luiz Fux, 
em liminar, determinou que a 
matéria tramite como projeto 
de iniciativa popular. 

Diante da difi culdade de con-
ferência de mais de 2 milhões de 
assinaturas de apoio ao projeto, 
a proposição foi formalmente 
apresentada como de autoria 
dos deputados federais Antônio 
Carlos Mendes Thame  (PV-
SP), Diego Garcia (PHS-PR), 
Fernando Francischini (SD-
PR) e João Campos (PRB-GO). 
No recurso apresentado em 
nome da Mesa, a Advocacia do 
Senado sustenta que a tramita-
ção na Câmara foi absolutamen-
te regular justamente porque o 
projeto não é formalmente de 
iniciativa popular.

A Advocacia do Senado afi r-

A Advocacia do Senado sustenta que a tramitação na Câmara

foi regular justamente porque o projeto não

é formalmente de iniciativa popular.
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Senado entra com recurso 
contra decisão de Fux sobre 
medidas contra a corrupção

A Mesa do Senado Federal ajuizou recurso contra liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, que determinou que se reinicie a tramitação do projeto de lei sobre as “10 medidas 
contra a corrupção”

cional, nem controle prévio de 
constitucionalidade de projetos 
de lei. Além disso, o recurso 
registra que, com a aprovação 
do projeto na Câmara dos De-
putados, no último dia 30 de 
novembro, teria havido “perda 
de objeto”. 

Com o envio ao Senado, 
apenas em ações ajuizadas 
por senadores poderia even-
tualmente ser deferida liminar 
para interferir na tramitação 
de matéria. O mandado de 
segurança que provocou a 
decisão de Fux foi impetrado 
pelo deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSC-SP). Ao fi nal, a 
Advocacia pede que o próprio 
ministro Luiz Fux revogue a 
decisão ou que submeta a li-
minar ao Plenário do STF, para 
que a tramitação do projeto 
seja retomada com a máxima 
urgência (Ag.Senado).

ma que a decisão viola a inde-
pendência do Poder Legislativo 
e retira o papel do Senado de 
Casa revisora. Também lembra 

que a própria jurisprudência do 
STF não admite intervenção 
judicial em questões internas 
das Casas do Congresso Na-

Decisão de Fux transforma 
democracia em “aristocracia togada”

mara na madrugada do dia 30 
de novembro. Fux entendeu 
que houve um erro de trami-
tação na Câmara e determinou 
que o processo seja devolvido 
pelo Senado, onde a matéria 
está em tramitação, para que 
os deputados possam votar a 
matéria novamente.

A decisão foi alvo de críticas 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do presidente 
do Senado, Renan Calheiros. 
De acordo com Maia, a deci-
são foi uma interferência nos 
trabalhos do Legislativo. O mi-
nistro disse que não interferiu 
nos trabalhos do Legislativo 
ao determinar a suspensão 
do projeto. De acordo Fux, 
a jurisprudência da Corte 
autoriza a decisão liminar em 
caso de “vício no processo 
legislativo de elaboração de 
leis” (ABr).

Democrático de Direito a uma 
aristocracia togada”, afi rma a 
Casa.

Fux suspendeu individual-
mente a tramitação do projeto 
que trata do pacote de medidas 
anticorrupção, e que tinha sido 
aprovado pelo plenário da Câ-

Moro manda transferir Cunha para 
Complexo Médico-Penal

cumprimento de penas ou mes-
mos recolhimento em prisão 
cautelar, salvo raras exceções”, 
escreveu o juiz.

Cunha foi preso preventiva-
mente no dia 19 de outubro 
no âmbito da Operação Lava 
Jato, em decorrência da qual 
já se tornou réu na Justiça Fe-

deral. No mesmo despacho, no 
entanto, Moro determinou que 
Léo Pinheiro, ex-presidente da 
empreiteira OAS, e João Cláu-
dio Genu, ex-tesoureiro do PP, 
permanecessem na sede da PF, 
para facilitar o deslocamento 
para audiências na Justiça e 
oitivas em inquéritos (ABr).

Reserva extrativista
na Bahia vira Área

de Proteção Ambiental

Ex-governador Sérgio Cabral vira réu na Lava Jato
possui acordo de delação premiada. Sergio 
Cabral foi preso em 17 de novembro, na 
Operação Calicute, em decorrência da qual 
também já se tornou réu. Encaminhado ao 
presídio de Bangu 8, no Rio, ele acabou 
transferido para a carceragem da PF em 
Curitiba no último dia 10, sob suspeita de 
que recebia visitas irregulares no complexo 
penitenciário de Bangu.

A mulher de Cabral, a ex-primeira-dama 
Adriana Ancelmo, também é acusada de 
corrupção passiva e de participação na 
lavagem da propina. Segundo a denúncia 
oferecida pelo MPF, o casal usou o dinheiro 
para a blindagem de carros, aquisição de 
móveis e roupas fi nas. Com a compra de 
roupas da marca de luxo Ermenegildo Zeg-
na, por exemplo, foram gastos mais de R$ 
232 mil em espécie. Os procuradores dis-
seram que o próprio Cabral participou das 
negociações visando a propina (ABr).


