
Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 06 de janeiro de 2017

www.netjen.com.br

Li esta semana um 

artigo muito bem escrito 

pelo Dr. Mielke sobre os 

“Comtur” e seu papel 

no desenvolvimento do 

turismo de cada cidade

O doutor advoga pela 
tese do “cada macaco 
no seu galho” e pela 

não sobreposição de tarefas 
entre governo (secretaria de 
turismo), iniciativa privada 
(empresários) e a controversa 
área de intersecção dos Con-
selhos Municipais de Turismo. 
Mielke completa, sobre a inicia-
tiva privada no Comtur e sobre 
o engessamento das decisões 
públicas, afi rmando que: “(...) 
Trata-se de um descompasso 
que ao longo das reuniões, 
gerará muita crítica, seguidos 
de sentimentos de angústia e 
ansiedade que não são nada 
agradáveis. E que somatizados 
(sic) pela ânsia do resultado, 
passarão a colocar uma certa 
pressão para que o Comtur co-
mece a realizar ações e projetos 
que, em tese, seriam da alçada 
da Secretaria.”

Qualquer empreitada tem 
como objetivo o resultado. Se 
você não atinge suas metas na 
empresa que lhe emprega, tem 
muitas chances de ouvir a pa-
ródia do programa do Trump: 
“Você está demitido!”, o nosso 
“fi red” do título. Você pode 
arguir injustiças, perseguições 
e até assédio moral mas, no 
fi m do dia, sua consciência vai 
gritar com você lembrando-lhe 
que você não atingiu as suas 
metas. A presença de empre-
sários e executivos nos Comtur 
e outros conselhos mistos aqui, 
por terras de Cabral (não esse, 
aquele!) deveria servir exata-
mente para que secretarias e 
empresas públicas/mistas de 
turismo fossem compelidas 
a executar suas tarefas - seja 
pela lembrança de qual é seu 
papel ou por constrangimento 
mesmo. 

A definição das políticas 
públicas de turismo, na barra 
do município, deve obrigatoria-
mente passar pelo setor privado 
e, em seu nome e benefício ser 
executada. Quem emprega em 
hotéis, bares e restaurantes, 
transportadoras, agências e atra-
tivos turísticos não é o governo. É 
o empresário que corre risco de 
morte todo mês quando recolhe 
seus impostos e não vê a contra-
partida em infra, segurança ou 
promoção turística.

Estamos diante de uma piada 
grosseira que todos os dias nos 
afronta com a realidade: raras 
são as atrações turísticas no 
Brasil que podem competir 
mundialmente; raras são as 
boas instalações de aeroportos 
(recém reformados mas sem 
papel higiênico); raros são os 
taxistas que tem conhecimento 
instrumental de um segundo 
idioma; raras são as ações de 
marketing que promovem o país 
como um todo (ou as cidades em 
especial) e raros são os turistas 
estrangeiros que sobrevivem aos 
GPS e as favelas do Rio.

O Brasil frequenta há anos 
as feiras internacionais de 
turismo e tem nesta ação o 
seu estandarte, sua maior 
fortaleza. As operadoras de 
receptivo rodam a bolsa por 
estes mercados, dias antes e 
dias depois da feira pois todos 
sabem que, na feira, negócios 
não são feitos. Não anuncia-
mos, não fazemos mais blitz de 
vendas junto com hoteis, ope-
radores e companhias aéreas, e 
não apoiamos as associações e 
sociedades técnico-cientifi cas 
nacionais na captação de con-
gressos e eventos. Não temos 
um “fi lm comission” sequer, 
que nos venda como a bela 
locação fotogênica que somos, 
para os produtores de cinema 

internacionais.
Viramos uma versão tropi-

cal dos lugares proscritos do 
mundo. Um país e um conjunto 
de cidades que não deve ser 
visitado, seja pela violência, 
pelo preço, pela zica ou pela 
dengue. O Renan não conta 
pois o que ele parece que tem, 
não é contagioso. Acho que 
somos um bando de Itamara-
tecas, como diria uma elegante 
amiga do meu passado. Gente 
preocupada com as viagens na-
cionais e internacionais, com 
os pacotes de diárias que rece-
berão e com a projeção da sua 
própria imagem. Nossos even-
tos internacionais, incluindo 
as feiras, viraram um grande 
batizado de bonecas, como 
diria um outro saudoso mentor 
de quem aprendi muito. 

Faz-se o ritual, batizamos 
a boneca, tiramos as fotos e, 
no fi m, nada vale de nada. 
Financiamos ações turístico-
políticas Brasil a fora, com 
uns eventos relevantes e uma 
outra série de irrelevâncias 
aparentemente criminosas. E 
enquanto isso, o Cristo Reden-
tor está quase caindo, por falta 
de manutenção. Nem Nosso 
Senhor aguenta mais o buraco 
em que se meteu o estado do 
Rio. Pobre também da igreja 
católica que não tem fundos 
para cuidar do que é seu.

A nossa inserção no cenário 
internacional de turismo passa 
inicialmente pela decisão de 
nossa vocação: somos ou não 
somos um país turístico? As 
embaixadas e consulados são 
ou não uma base promocional 
para o país? Temos assessoria 
de imprensa junto às nossas 
representações diplomáticas, 
que cuidem da gestão estra-
tégica da imagem do pais? 
Quem alimenta esta força de 
notícias, em caso positivo? 
Temos agências de publicidade 
nos mercados emissores que 
nos interessam? Quem gere 
este esforço publicitário? Qual 
é o conteúdo? O Itamaraty, que 
deveria cuidar da nossa ima-
gem e dos esforços de expor-
tação (via Secoms) “overseas” 
pode executar estas tarefas 
ou precisa de mais um ofi cial 
de chancelaria, um “adido de 
turismo” em cada embaixada 
bonita que temos? 

Esta conta toda é bem menor 
e sensivelmente mais efi caz do 
que as “trocentas” pessoas dos 
órgãos e institutos de turismo 
espalhados por aí. Some aí, 
você mesmo: quantos empre-
gados temos na Embratur, no 
Ministério do Turismo,  nas em-
presas municipais e estaduais 
pelo Brasil? Agora divide isso 
por cinco milhas. Não esquece 
de somar os salários e os be-
nefícios, incluindo as diárias 
de viagens. A última: agora 
compare isso com o orçamento 
de marketing efetivamente exe-
cutado por estas entidades. Não 
ria. O assunto é muito sério. 

Que seja esta conta pro-
mocional uma conta rateada 
pelos miseráveis municípios 
turísticos do Brasil e, quem 
sabe até sobrará um capilé 
para desmontar secretarias e 
empresas mistas de turismo 
Brasil a fora. Eu até concordo 
com o Dr. Mielke sobre o la-
tente desentendimento entre 
o “publico” e o “privado” no 
conselhos de turismo, mas até 
mesmo por vício de origem, te-
nho que apoiar o “privado”. Se 
você, ente público, secretaria 
ou o que quer que seja, não 
der resultados aos quais foi 
demandado, não tem acerto: 
You are fi red!

E feliz ano novo para você 
também!

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, funda-

dor da doispontozero Hotéis, criador 
da marca ZiiHotel, sócio e CEO da 

Orion Hoteis e Resorts.

Julio Gavinho (*)

You are fi red!

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, afi r-
mou ontem (5) que, a partir de 
fevereiro, a pauta da Casa pode 
incluir propostas que tratam da 
situação dos presídios no país. 
Maia disse que ainda não fez 
nenhum levantamento dos pro-
jetos em tramitação na Câmara 
sobre o tema, mas reafi rmou 
que o assunto demanda preo-
cupação do Parlamento.

O deputado adiantou que 
a decisão de medidas sobre 
o assunto será feita em con-
junto com o Executivo e o 
Judiciário. “Os três Poderes 
podem, a partir de fevereiro, 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

A Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável da Câmara 
aprovou projeto que busca garantir a 
circulação segura de animais silvestres 
no território nacional, com a redução 
de acidentes envolvendo pessoas e 
animais nas estradas, rodovias e ferro-
vias brasileiras. O texto aprovado, um 
substitutivo apresentado pelo deputado 
licenciado Max Filho (PSDB-ES), prevê 
um conjunto de medidas

A proposta também prevê que estu-
dos de viabilidade técnica e de impacto 
ambiental levem em conta medidas para 
evitar acidentes com animais silvestres 

sempre que houver planejamento, cons-
trução, reforma e duplicação de estra-
das, rodovias e ferrovias. Esse ponto já 
estava previsto no projeto original, do 
deputado Ricardo Izar (PP-SP). 

Em rodovias concedidas, o substitu-
tivo estabelece que qualquer medida 
de mitigação deverá ser previamente 
aprovada pelo poder concedente. 
Citando dados do Centro Brasileiro 
de Estudos em Ecologia de Estradas, 
Max Filho ressaltou que, no Brasil, são 
atropelados cerca de 475 milhões de 
animais silvestres por ano, ou 15 animais 
por segundo, muitos deles de espécies 

ameaçadas de extinção. 
“Esses números, por si só, já demons-

tram a dimensão do massacre causado 
pelas estradas brasileiras à nossa fauna 
nativa. Convém lembrar que acidentes 
com animais maiores – que somam cin-
co milhões – também causam danos no 
veículo, ferimentos e até mesmo a morte 
de motoristas e passageiros”, alertou 
o deputado. A proposição tramita em 
regime de urgência e já foi aprovada 
pela Comissão de Viação e Transportes. 
O texto aguarda análise da Comissão 
de Constituição e Justiça e também do 
Plenário (Ag.Câmara).

Saque do 
FGTS por 
mulher 

vítima de 
violência

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher aprovou 
proposta que permite a mu-
lheres vítimas de violência 
doméstica sacar o FGTS 
para o custeio de despesas 
relativas ao seu sustento 
imediato e à segurança pes-
soal e de seus fi lhos. O texto 
aprovado é um substitutivo 
da deputada Maria Helena 
(PSB-RR) ao projeto do 
deputado Ronaldo Martins 
(PRB-CE). A relatora alte-
rou a proposta para que o 
saque fosse garantido não 
por regulamentação do 
Poder Executivo, mas por 
decisão judicial.

Segundo Maria Helena, a 
Lei Maria da Penha já estabe-
lece medidas de assistência 
à mulher em situação de vio-
lência doméstica e familiar, 
como o acesso prioritário à 
remoção quando servidora 
pública ou a manutenção 
de vínculo trabalhista se 
precisar se afastar do local 
de trabalho. “Nada mais justo 
que o saque dos recursos no 
FGTS seja também incluído 
nessas medidas emergen-
ciais”, disse a deputada.

O FGTS tem o objetivo 
de garantir ao trabalha-
dor socorro fi nanceiro em 
situações adversas. Hoje, 
o saque é autorizado nos 
casos de aposentadoria, 
fi nanciamento habitacional, 
desastres naturais e câncer, 
entre outros. O projeto ain-
da será analisado de forma 
conclusiva pelas comissões 
de Trabalho; de Finanças; 
e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).
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Está em análise no Senado, a 
proposta que reduz o número 
de deputados federais para 
405. O número mínimo de 
deputados federais passará 
de 8 para 4, nos estados com 
menor população, e o número 
máximo de 70 para 50, nos 
estados mais populosos. O 
projeto estabelece que o limite 
mínimo de quatro deputados 
nos estados menos populosos 
será atingido de forma esca-
lonada, no quarto pleito após 
a promulgação da Emenda. A 
mesma regra valerá para as 
unidades da Federação com 
número de deputados supe-
rior ao mínimo proposto.

Para o autor da proposta, 
senador Álvaro Dias (PV-PR), 
a proposta tem o objetivo de 
diminuir o grave problema 
de desequilíbrio no que diz 
respeito à representação das 
bancadas dos Estados na 
Câmara e a consequente dimi-
nuição dos gastos públicos. Ál-
varo citou dados do IBGE que 

Alvaro Dias (PV-PR) é o autor da proposta.
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Principal proposta de 
revisão e atualização da 
Lei de Execução Penal 

em trâmite no Congresso, o 
projeto apresenta uma série 
de medidas com o objetivo de 
enfrentar os problemas que 
assolam os presídios.

O projeto resultou de um 
anteprojeto elaborado por uma 
comissão especial de juristas e, 
como medida principal veda 
a acomodação de presos em 
número superior à capacidade 
do estabelecimento penal. Toda 
vez que o estabelecimento pe-
nal atingir a capacidade, deve 
ser instaurado mutirão para 
verifi car a situação dos presos 
ali recolhidos. Se, ainda assim, 
a lotação não for normalizada, 
aquele que está mais próximo 
de cumprir a pena tem a liber-
dade antecipada

O projeto, que propõe 200 
alterações à Lei de Execução 
Penal, de 1984, institui também 
a progressão automática de 
regime para presos com bom 
comportamento que tiverem 

Toda vez que o estabelecimento penal atingir a capacidade, deve 

ser instaurado mutirão para verifi car a situação dos presos.
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Projetos alteram Lei
de Execução Penal para

solucionar problemas dos presídios
A chacina que resultou na morte de 56 detentos em um presídio de Manaus, trouxe mais uma vez à 
tona os problemas do sistema prisional brasileiro como superlotação, violência, falta de infraestrutura 
e higiene e a atuação do crime organizado

Rocha (PSB-MA), que determi-
na que todas as novas unidades 
prisionais deverão obedecer aos 
requisitos mínimos estabeleci-
dos pelo Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciá-
ria. Hoje, apenas a construção 
de penitenciárias com recursos 
do Fundo Penitenciário Nacio-
nal tem que obedecer a esse 
padrão. O projeto amplia essa 
obrigatoriedade para todas as 
novas obras.

Uma proposta regulamenta 
as parcerias público-privadas 
na construção e administração 
de presídios e proíbe que as 
atividades essenciais sejam ter-
ceirizadas. Assim, segurança, 
custódia, escoltas, vigilância, 
recaptura de presos, controle 
de rebeliões e assistência so-
cial e jurídica aos presos serão 
funções exclusivas de servi-
dores públicos de carreira. O 
projeto, de autoria do senador 
Vicentinho Alves (PR-TO), 
recebeu substitutivo do relator, 
senador Paulo Paim (PT-RS) - 
(Ag.Senado).

cumprido ao menos 1/6 da pena 
no regime anterior. Também 
proíbe a permanência dos 
presos provisórios (não conde-
nados) em penitenciárias e fi xa 
o prazo de quatro anos para a 
extinção das carceragens em 
delegacias de polícia. Entre 
outros pontos, o projeto prevê 
incentivos fi scais a empresas 
que contratem determinado 

percentual de egressos do 
sistema prisional, e amplia as 
hipóteses de remição de pena, 
que passam a incluir o artesana-
to e a leitura, além do trabalho 
e do estudo.

Outros projetos em tramita-
ção no Senado apontam possí-
veis soluções para os problemas 
do sistema carcerário. Entre 
eles está o do senador Roberto 

Proposta reduz número de 
deputados federais para 405

comprovam a disparidade da 
representação dos estados. Os 
números revelam que Roraima 
conta com 515 mil habitantes e 
São Paulo com 44,7 milhões. 

Diante da possibilidade cons-
titucional vigente, Roraima com 
o número mínimo de represen-
tação teria 1 representante para 
cada 64 mil habitantes, já São 
Paulo com o número máximo 

de representantes teria 1 para 
cada 628 mil. Álvaro ressaltou 
que a sobre-representação não 
é exclusiva do Estado de Rorai-
ma, atingindo também, de for-
ma intensa, as representações 
dos Estados do Amapá, Acre, 
Tocantins e Rondônia, cujas 
bancadas atingem mais do que 
o dobro da proporcionalidade 
populacional (Ag. Senado)

Câmara pode incluir propostas 
sobre situação de presídios

esse é um tema tão difícil, tão 
importante, tão urgente, que 
precisa ser uma agenda que se 
construa em conjunto entre os 
três Poderes”, afi rmou.

Na última terça-feira (3), a 
Comissão de Direitos Huma-
nos da Câmara anunciou que 
solicitará uma ação conjunta 
das procuradorias do Amazonas 
para investigar as circunstân-
cias das rebeliões em Manaus. 
A comissão anunciou ainda 
que apresentará pedido ao 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) para fazer diligências 
nas unidades penitenciárias da 
capital amazonense (ABr).

construir uma agenda da parte 
legislativa. A Câmara pode dar 
sua contribuição e acho que 

Comissão aprova medidas para evitar 
atropelamentos de animais

Agro Global Business Empreendimentos S/A
(Em Constituição) - Ata de Assembléia de Constituição

Aos 05/03/16, as 14hs, reuniram-se na Avenida Paulista, nº 1.765, 7º Andar Conjunto 72 CV: 7979, Bela Vista, em SP/SP, os abaixo 
mencionados: Master Agroindustrial Ltda - ME CNPJ nº 13.263.292/0001-05, e inscrita na JUCEG, NIRE sob nº 521.0330681-4; Mar-
celo Rodrigues da Silva CPF nº 510.911.001-87 e RG nº 3125567-859745; Adrielly Mendanha Cardoso CPF nº 010.212.331-45 e RG 
nº 5028572; Por unanimidade dos presentes, foi eleito para presidir os trabalhos, o Sr Marcelo Rodrigues da Silva, que convidou a mim, 
Rejane Cardozo de Brito, para secretaria-lo. Logo após deliberaram o seguinte: Aprovar a subscrição integral do capital social, conforme 
a lista de subscrição no valor de 7.026.038,00 na empresa Agro Global Business Empreendimentos S/A, O Capital Social proposto 
para a companhia, no valor de R$ 7.026.038,00, será dividido em 7.026.038 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Foi 
deliberado que a sociedade terá caráter de propósito específico e como objeto social as seguintes atividades: serviços de agronomia e 
de consultoria das atividades agrícolas e pecuárias; participação e gestão de patrimônio móvel e imóvel próprio; bem como participação 
em outras sociedades como cotistas. Foi aprovado por unanimidade que a sede será instalada no seguinte endereço: Avenida Paulista, 
nº 1.765, 7º Andar Conjunto 72 CV: 7979, Bela Vista, em SP/SP. Finda a leitura do Estatuto Social, o Senhor Presidente colocou a ma-
téria em discussão e votação, sendo a mesma integralmente aprovada, na forma proposta. Então, cumpridas, como tinham sido, todas 
as formalidades de Lei, declarou o Senhor Presidente, definitivamente, constituída a sociedade de propósito específico Agro Global 
Business Empreendimentos S/A. Na forma do Artigo 12 do Estatuto Social, propôs o Senhor Presidente, que se passasse à eleição 
da primeira diretoria que fica assim constituída: Diretor Fica nomeado o Diretor: Warley Luis Pereira de Souza, RG nº 3821704, e CPF 
nº 965.251.501-91; E a Vice-Diretora Maura Miguelete da Silva, RG 1.979.010, e CPF nº 478.263.981-34; que terá mandato de gestão 
por (02) dois anos. Fica dispensada, por ora, a instalação do conselho de administração. A seguir foi votada a proposta de remuneração 
anual global da diretoria, a qual foi fixada em até R$ 60.000,00. Foi eleito o Conselho Fiscal, formado por Marcelo Rodrigues da Silva 
e Adrielly Mendanha Cardoso, que permanecerão por tempo indeterminado. Nada mais. SP/SP, 05/03/16. Master Agroindustrial Ltda - 
Sócio: Marcelo Rodrigues da Silva; Master Agroindustrial Ltda - Sócia: Adrielly Mendanha Cardoso; Marcelo Rodrigues da Silva; Adrielly 
Mendanha Cardoso. Jucesp/NIRE nº 3530049311-7 em 12/07/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


