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COLUNA DO HERÓDOTO

O Estado sempre 

desconfi ou dos fi scais. E 

eles sempre procuraram 

escapar dos fi scais dos 

fi scais. 

As barreiras nas estradas 
podiam ser simples-
mente burladas e a 

fuga do pedágio muito fácil. 
As mercadorias chegavam no 
porto de duas formas. Uma 
através dos carimbos ofi ciais, 
selos, lacres e outros atributos 
da burocracia estatal. O outro 
era através de embalagens não 
usuais, mas que passavam nas 
barbas da fi scalização e iam 
para os navios. Uma parte 
chegava no porto de destino, a 
outra parte permanecia a bor-
do e só desembarcava de forma 
furtiva. De lá ia para as mãos 
de agiotas que trocavam por 
produtos industrializados. 

El Rey de Portugal bem que 
tentou de todas as formas orga-
nizar o sistema de fi scalização 
das minas de ouro e diamantes 
das Gerais, mas foi em vão. 
Ameaças, execuções públicas, 
casas de fundição, barreiras 
militares, nada surtia o efeito 
que Portugal esperava. Quem 
poderia imaginar que naqueles 
santos artesanais de madeira 
continham ouro em pó para ser 
contrabandeados? Só o povo, 
que os apelidou de “santinho 
do pau oco.”

A burocracia se divide em 
pelo menos três estamentos 
ou castas. Gerações inteiras 
se sucederam desde os tem-
pos da república velha nos 
escaninhos das repartições, 
principalmente nas federais. 
Para os menos aquinhoados 
em conhecimento de gente 
importante e infl uente restava 
as áreas estaduais e em último 
caso as municipais. A casta 
social intermediária era a dos 
fi scais . 

Os canais de ascensão para o 
andar de cima eram estreitos, 
esguios e para muitos dependia 
do destino ser nomeado chefe 
de algum setor da burocracia 
estatal. Ainda assim era uma 

carreira perseguida por todo 
o país e políticos de todos os 
matizes se empenhavam para 
nomear alguém de confi ança 
em um posto de fi scalização. 

Fosse um parente ou um 
cabo eleitoral fi el e que pudes-
se corresponder a confi ança 
nele depositada e devolver ao 
seu bem feitor benesses que 
podiam ser em dinheiro, facili-
tação para fugir de pagamentos 
de impostos ou produtos, ou 
simplesmente informação pri-
vilegiadas. O anunciou de uma 
batida da fi scalização sobre o 
seu negócio, por exemplo. 

Criou-se no Brasil a cultura 
que é preciso corromper o 
fi scal. Tanto os que agem fora 
da lei como os que procuram 
obedecê-la. É compreensível 
que os que atuam fora da lei 
tentem subornar os fi scais. Mas 
porque os que os que sequem 
as normas também tentam? É 
o temor da burocracia estatal. 
Podem achar pelo em ovo, 
destruir o negócio, fechar 
empresas, denunciar na mídia, 
dizem. Pelo sim, pelo não é 
melhor entrar no esquema e 
pagar. 

Os fi scais se compõem de 
uma massa imensa de fun-
cionários espalhados nas três 
esferas do poder. O Estado 
desconfi a de tudo e de todos. 
Parte do princípio, correto ou 
não, que a imensa maioria, 
se puder, não paga imposto, 
vende gato por lebre, não 
cumpre contrato, mistura 
papelão no embutido, melado 
no mel, bromato no pãozinho, 
água contaminada na verdura, 
constrói onde bem entende, 
compra produto pirata, vende 
fumaça embalada como ar do 
Himalaia.... 

Para isso é preciso um ba-
talhão de funcionários para 
tentar impedir a burla da lei. 
Ainda não é possível acreditar 
no rótulo do produto, nem 
quando tem o carimbo do 
serviço de inspeção.

Heródoto Barbeiro é âncora do 
Jornal da Record News e do Blog do 

Barbeiro no R7 (herodoto@r7.com)
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Escaninhos das 
repartições

José Hamilton Mancuso
2003/2017

Em 2014, dos 158 milhões 
de brasileiros de 15 anos 
de idade ou mais que foram 
entrevistados sobre a frequ-
ência a curso de qualifi cação 
profi ssional, apenas 3,4 mi-
lhões (2,2%) cursavam essa 
modalidade. No entanto, 40,2 
milhões de pessoas disseram 
ter interesse nesse tipo de 
educação. As informações 
constam do Pnad 2014, divul-
gado ontem (23) pelo IBGE. 
A qualifi cação é a modalidade 
da educação profi ssional mais 
acessível à população, uma vez 
que muitos dos seus cursos 
não requerem escolaridade 
mínima para frequentá-los.

Entre os motivos apresen-
tados para não terem feito 
curso de qualifi cação profi s-
sional está a difi culdade para 
conciliar com o trabalho ou as 
atividades domésticas, citada 
por 34,4% das pessoas. Além 
disso, 26,8% disseram que não 
tinham condições de pagar o 
curso e 20,8% informaram que 
não existia o curso desejado 
ou a vaga na localidade onde 
moravam. “O desejo é grande 
de buscar qualifi cação, mas 
existem barreiras que não 
necessariamente têm a ver 
com quem está ofertando o 
curso. A grande questão foi a 
difi culdade de conciliar o curso 
com o trabalho e com a vida do-
méstica”, disse a pesquisadora 
do IBGE Marina Aguas.

Segundo ela, a educação 
profi ssional gera benefícios 

A qualifi cação é a modalidade da educação profi ssional mais 

acessível à população.
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A Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do De-
senvolvimento Agrário (Sead) 
lançou ontem (23), em Brasí-
lia, a campanha internacional 
“#MulheresRurais, mulheres 
com direitos”. O objetivo é dar 
visibilidade a essas mulheres e 
ao trabalho que desempenham 
para o desenvolvimento socio-
econômico e sustentável. “A 
mulher rural é a protagonista 
do desenvolvimento sustentá-
vel. E é para isso que estamos 
trabalhando, para que ela re-
conheça o seu papel”, disse a 
coordenadora de Políticas para 
as Mulheres da Sead, Solange 
da Costa.

As mulheres têm papel funda-
mental na agricultura familiar 
e camponesa do país, mas não 

Mais de 14 milhões de mulheres que estão nas lavouras.

A Polícia Federal, em parceria 
com o Ministério da Transparência 
e a  Controladoria-Geral da União 
(CGU), defl agrou ontem (23) em 
Belém e em Brasília a segunda fase 
da Operação História de Pescador. 
O objetivo é aprofundar as conclu-
sões da primeira fase, defl agrada 
no ano passado, quando foi de-
sarticulada organização criminosa 
que atuava na Superintendência 
Federal da Pesca no Pará.

Segundo a CGU, as investigações 
à época constataram que pessoas 
sem vínculo funcional atuaram 

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

Prêmio Ernesto 
Illy tem 3 
vencedores de 
Minas

Os produtores CBI Agrope-
cuária, da Chapada de Minas, 
Juliana Tytko Armelin, do Cer-
rado Mineiro, e Rafael Marques 
de Araújo, das Matas de Minas, 
foram os cafeícultores vence-
dores do 26º Prêmio Ernesto 
Illy de Qualidade do Café para 
Expresso. A cerimônia de pre-
miação foi realizada na última 
semana, em São Paulo, e contou 
com a presença do CEO da 
marca italiana, Andrea Illy, que 
reconheceu os três melhores 
grãos arábica como os melhores 
da safra 2016/2017.

Proprietária da fazenda Terra 
Alta, em Ibiá, Armelin também 
foi vencedora da edição ante-
rior do prêmio. Já Rafael, da 
fazenda Córrego da Serra, em 
Manhuaçu, e a CBI, da fazen-
da Tecad, em Minas Novas, 
estreiaram no pódio logo no 
primeiro ano de participação. 
Os três produtores receberam 
um cheque de R$10 mil cada 
e diplomas da premiação. A 
marca italiana ainda ofereceu, 
ao todo, mais de R$100 mil em 
prêmios.

Além disso, os vencedores 
concorrerão ao 2º Prêmio In-
ternacional Ernesto Illy de Qua-
lidade do Café para Espresso, 
que acontece em outubro, em 
Nova York, nos Estados Unidos. 
A premiação internacional 
reunirá 27 representantes de 9 
países produtores. A honraria, 
entregue anualmente desde 
1991, homenageia cafeicultores 
que produzem café de quali-
dade e de maneira sustentável 
(ANSA/COM ANSA).

A terceirização é quando 
uma empresa contrata 
outra para prestar de-

terminados serviços. O texto 
aguarda agora sanção do presi-
dente Michel Temer para entrar 
em vigor. 

Saiba o que prevê o projeto 
aprovado:
 • Atividade-fi m - Pelo pro-

jeto, as empresas poderão 
contratar trabalhadores 
terceirizados para exerce-
rem cargos na atividade-
fi m, que são as principais 
atividades da empresa. 
Atualmente, não existe 
uma legislação específi ca 
sobre a terceirização. Mas 
decisões da Justiça do 
Trabalho determinam que 
a terceirização é permitida 
apenas para as chamadas 
atividades-meio, ou seja, 
funções secundárias que 
não estão diretamente li-
gadas ao objetivo principal 
da empresa, como serviços 
de limpeza e manutenção. 
O projeto prevê que a 
contratação terceirizada 
de trabalhadores poderá 
ocorrer sem restrições em 
empresas privadas e na 
administração pública.

 • Trabalho temporário 

- Foi alterado também o 
tempo máximo de contra-

Entenda o projeto de lei da 
terceirização aprovado pela Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou quarta-feira (22) o projeto que libera a terceirização para todas as 
atividades das empresas
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- É facultativo à empre-
sa contratante oferecer 
ao terceirizado o mesmo 
atendimento médico e 
ambulatorial dado aos seus 
empregados, incluindo 
acesso ao refeitório. A 
empresa é obrigada a ga-
rantir segurança, higiene 
e salubridade a todos os 
terceirizados. 

 • Causas trabalhistas - Em 
casos de ações trabalhistas, 
caberá à empresa terceiri-
zada que contratou o tra-
balhador pagar os direitos 
questionados na Justiça, 
se houver condenação. 
Se a terceirizada não tiver 
dinheiro ou bens para arcar 
com o pagamento, a empre-
sa contratante dos serviços 
será acionada e poderá 
ter bens penhorados pela 
Justiça para o pagamento 
da causa trabalhista.

 • Previdência - O projeto 
aprovado segue as regras 
previstas. Com isso, a em-
presa contratante deverá 
recolher 11% do salário 
aos terceirizados para a 
contribuição previdenci-
ária patronal. E a contra-
tante poderá descontar o 
percentual do valor pago 
à empresa terceirizada 
(ABr). 

tação de um trabalhador 
temporário, passando de 
três meses para seis meses. 
Há previsão de prorroga-
ção por mais 90 dias. O 
limite poderá ser alterado 
por meio de acordo ou 
convenção coletiva de 
trabalho. O trabalhador 
que tiver cumprido todo 
o período (incluindo com 
a prorrogação) só poderá 
ser admitido novamente 
pela mesma empresa con-
tratante após 90 dias do fi m 
do contrato.

O projeto também permite a 
contratação de trabalhadores 

temporários para substituir 
empregados de serviços es-
senciais que estejam em greve. 
Fica proibida a contratação de 
trabalhadores por empresas 
do mesmo grupo econômico, 
quando a prestadora de serviço 
e a empresa contratante têm o 
mesmo controlador.
 • Quarteirização - Confor-

me o projeto, será permiti-
do à empresa de terceiri-
zação subcontratar outras 
empresas para realizar 
serviços de contratação, 
remuneração e direção do 
trabalho, que é chamado 
de “quarteirização”.

 • Condições de trabalho 

3,4 milhões com 15 anos ou 
mais fi zeram qualifi cação 

profi ssional em 2014

para a economia como um todo 
e pode aumentar a produti-
vidade do país. “Espero que 
as pessoas vejam a educação 
profi ssional como uma forma 
de qualifi car o capital humano, 
que gera retorno e algo positivo 
para elas”, afi rmou. Até 2014, 
24,7 milhões de pessoas fi zeram 
um curso de qualifi cação profi s-
sional, sendo que 15,7 milhões 
o frequentaram até 2010 e 9 
milhões entre 2011 e 2014. “É 
válido ressaltar que, nos quatro 
anos do período entre 2011 e 
2014, o número de pessoas 
que cursaram a qualifi cação 
profissional correspondeu a 
quase 60% daquelas que fre-
quentaram a modalidade até 
2010”, diz a pesquisa.

Em 2014, dos 9 milhões de es-

tudantes do ensino médio, 812 
mil (9%) frequentavam curso 
técnico, sendo 9,2%, mulheres, 
e 8,8%, homens. No passado, 
a proporção de pessoas que 
frequentaram curso técnico 
era maior entre os homens 
(13,7%) do que entre as mu-
lheres (11,2%), mas a pesquisa 
não indica quando houve a 
inversão. Segundo o levanta-
mento, 59,7% das pessoas que 
concluíram essa modalidade de 
curso já haviam trabalhado em 
sua área de formação e 40,3% 
nunca trabalharam. Para quem 
trabalhava na área, 48,2% disse-
ram que o conteúdo aprendido 
no curso foi determinante para 
conseguir um emprego e 28% 
informaram que o diploma foi 
o diferencial (ABr).

Brasil lança campanha pelo 
empoderamento das mulheres rurais

no reconhecimento do papel 
fundamental das mulheres do 
campo para a vida de cada um 
dos brasileiros.

Mais de 14 milhões de mu-
lheres que estão nas lavouras, 
comunidades quilombolas e 
indígenas, nas reservas extra-
tivistas, são protagonistas da 
agricultura familiar no Brasil, 
sendo que 45% dos produtos 
são plantados e colhidos pelas 
mãos femininas. Segundo dados 
do Censo 2010, as mulheres 
rurais são trabalhadoras, res-
ponsáveis, em grande parte, 
pela produção destinada ao 
autoconsumo familiar e con-
tribuem com 42,4% do ren-
dimento familiar. O índice é 
superior ao observado nas áreas 
urbanas, de 40,7% (ABr).

têm o reconhecimento mereci-
do. “Sofrem com o preconceito, 
com a desigualdade de gênero 
e com tantos outros proble-
mas que herdaram da vida. 

Ainda há um longo caminho 
para o equilíbrio de direitos e 
oportunidades entre homens 
e mulheres”, disse, acrescen-
tando que é preciso avançar 

Operação apura fraude na 
concessão do seguro-defeso

dentro do órgão, utilizando-se de 
senhas de trabalhadores terceiriza-
dos (fornecidas em troca de dinhei-
ro) para incluir, alterar ou modifi car 
os bancos de dados referentes ao 
cadastro de pescadores. “A fraude 
tinha participação de servidores da 
SFPA, inclusive da então superin-
tendente”, informou.

Estão sendo cumpridos seis 
mandados de busca e apreensão 
e três de condução coercitiva. 
Além de policiais federais, quatro 
auditores da CGU colaboram com 
as atividades (ABr). 


