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Dia Internacional da 
Mulher, refl exões à vista!

Nesta quarta-feira, 8 

de março, comemora-

se o Dia Internacional 

da Mulher, sendo, 

portanto inevitável fazer 

refl exões sobre o papel 

da mulher na sociedade 

contemporânea

Tivemos muitos avanços 
e muitas mulheres estão 
roubando a cena com 

discursos lúcidos e progres-
sistas, algo impensável de 
acontecer em tempos idos, 
sem direitos a vez e nem voz. 
Houve, de fato, um empode-
ramento feminino de uns anos 
pra cá. Hoje vejo até mulheres 
dirigindo o trem/metrô, por 
exemplo. O que sinto, e o que 
vejo, é que a mulher acumulou 
muitas funções: ela é mãe, mu-
lher, fi lha, esposa, empresária, 
líder, gestora... trabalhadora, 
muito batalhadora!

Acho que a mulher vem lu-
tando para ganhar espaços e 
algumas batalhas e conquistas 
e estas merecem destaque. 
Também como educadora, 
luto, sim, pela igualdade de 
gênero, de raça, social. É gra-
tifi cante observar que todos 
temos um lugar. 

Além disso, gostaria de 
poder ver todas as crianças e 
jovens com os mesmos direitos 
e acesso a uma educação de 
qualidade, com professores 
que encantam os alunos para 
o conhecimento, que discutem 
a respeito das problemáticas 
sociais que ajudam cada me-
nino e menina no desenvolvi-
mento sócio emocional e que 
acompanham seu progresso, 
orientando-os e motivando-os 
para que busquem a realização 
de seus sonhos. 

Acho muito recompensador 
ver alunos que não teriam 
oportunidade de estudar em 
escolas como a nossa e, a partir 
de alguns projetos e parcerias, 
terem essas condições. Mas 
não podemos negar que o ce-
nário geral ainda preocupa. 

Segundo Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios de 
2014 (Pnad), há no Brasil 105 
milhões de mulheres e 98,5 
milhões de homens. Se somos 
maioria, por que ainda há um 
grupo grande e signifi cativo 
de mulheres às margens? As 
mulheres têm, em média, 8 

anos de estudos contra 7,5 dos 
homens; as mulheres ganham 
74,5% do salário dos homens, 
considerando a mesma função 
(dados de IBGE/Pnad 2014). 
Mais estudo e remuneração 
menor, como assim?

Você provavelmente já deve 
ter ouvido falar de um vídeo 
da ‘Inspiring the future’, or-
ganização - de Londres - de 
promoção da educação e da 
força de trabalho, que fez 
sucesso na internet por conta 
de sua nova abordagem sobre 
as profi ssões. Em uma sala 
de aula de Educação Infantil, 
os alunos foram estimulados 
a desenhar pessoas fazendo 
diferentes trabalhos. Foram 
solicitados desenhos de três 
funções: bombeiro, cirurgião 
e piloto de avião. 

Resultado: 61 desenhos 
mostravam homens na tarefa 
e 5 desenhos tinham mulheres. 
E, em um momento surpresa, 
entraram três mulheres que 
exerciam as funções mencio-
nadas. Na legenda do vídeo, 
apareceram os seguintes dize-
res: “Estereótipos de gêneros 
são defi nidos entre 5 e 7 anos 
de idade” e “É hora de redefi nir 
o padrão”. Como as escolas (e 
os educadores), em conjunto 
com as famílias, podem aju-
dar se é nesses espaços que 
as relações gritam, apertam, 
acontecem?

O espaço das escolas, que 
antes era prioritariamente aca-
dêmico, se ampliou nos últimos 
anos de forma signifi cativa. 
Trabalhar apenas os conteúdos 
já não faz mais sentido. As 
informações estão em todos 
os cantos, mas como ajudar 
nossos meninos e meninas a 
construírem opiniões? 

Como fazer uma transfor-
mação nas relações entre as 
diferenças? Como construir 
atitudes de alteridade que 
vão além do respeito, pois 
não negam a opção, a opi-
nião, a crença do outro e nem 
mesmo há qualquer tipo de 
julgamentos? 

Um dos maiores desafi os da 
contemporaneidade na edu-
cação brasileira parece estar 
posto: articular igualdade e 
diferença.
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Convocação - AGO A Ser Realizada em 12/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Fiação a se reunirem em assembléia geral 
ordinária, no dia 12/04/17, às 09 hs, na sede social na Rua Cesário Alvim, 498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/16; 2. Eleição 
da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. Acham-
-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 01/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (02, 03 e 04/03/17)

Dez dessas propostas se-
rão votadas em primeiro 
turno: a que proíbe a edi-

ção de MP que altere contratos 
administrativos entre o poder 
público e empresas privadas; 
e a que reduz obrigações fi s-
cais e tributárias de pequenos 
municípios.

A primeira matéria foi apre-
sentada pelo senador Renan 
Calheiros e visa evitar inse-
gurança jurídica em contratos 
como os de concessão de 
serviços públicos ou execução 
de obras públicas. A segunda, 
além de reduzir encargos de 
pequenos municípios, incentiva 
tratamento simplifi cado para 
micro e pequenas empresas. 
Se forem aprovadas essas duas 
propostas, assim como as de-
mais que aguardam deliberação 
em primeiro turno, precisam 
passar por mais três sessões de 
discussão e serem confi rmadas 
em votação suplementar, para 
então seguir para a Câmara.

Esse é o caso da proposta 
que estabelece limite a cargos 
em comissão na administração 
pública. De autoria do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), a 

Dez dessas propostas serão votadas em primeiro turno, das quais duas

já estão na pauta do Plenário.

O ministro Edson Fachin, 
relator da Lava Jato no STF, 
rejeitou mais um pedido de li-
berdade feito pelo ex-deputado 
Eduardo Cunha, que se encon-
tra preso preventivamente em 
Curitiba desde outubro, por 
ordem do juiz Sergio Moro, 
responsável pela operação na 
primeira instância. Desta vez, 
Fachin negou o prosseguimen-
to de um habeas corpus proto-
colado pela defesa de Cunha em 
dezembro e que já havia sido 
rejeitado pelo ministro Teori 
Zavascki.

Os advogados de Cunha 
recorreram da decisão mono-
crática de Teori, mas Fachin 
a confi rmou sob os mesmos 
argumentos: de que o STF 
não poderia julgar o pedido de 

liberdade antes de ele ter seu 
mérito apreciado pelo STJ. No 
mês passado, o plenário do 
STF decidiu rejeitar um outro 
pedido de liberdade de Cunha. 
O resultado, com placar de 8 
a 1, coincidiu com o voto do 
ministro relator Edson Fachin, 
que na ocasião também defen-
deu a manutenção da prisão do 
ex-deputado.

A prisão preventiva de Cunha 
foi decretada em outubro por 
Moro na ação penal em que o 
deputado cassado é acusado de 
receber R$ 5 milhões, deposita-
dos em contas não declaradas 
na Suíça. O valor seria oriundo 
de vantagens indevidas, obtidas 
com a compra de um campo 
de petróleo pela Petrobras em 
Benin, na África (ABr).

Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF.

Tramita na Câmara o projeto do deputado 
Carlos Bezerra (PMDB-MT), que estabelece 
limite de dois anos para pensão alimentícia 
após divórcio ou fim da união estável, ou até 
quando o beneficiado seja inserido em alguma 
ocupação remunerada. O texto inclui o prazo 

limite na Lei de Alimentos, que hoje estabele-
ce o repasse mensal de parte da renda líquida 
dos bens comuns. Para Bezerra, a mudança é 
“urgente”, por causa da divergência na jurispru-
dência sobre a duração da pensão alimentícia 
transitória (Ag.Câmara).

Relatores especiais da ONU 
sobre liberdade de expressão 
divulgaram uma declaração 
conjunta afi rmando que as 
“notícias falsas” (“fake news”, 
em inglês), a desinformação 
e a propaganda representam 
uma  preocupação global. 
Além da ONU, o comunicado 
foi assinado também pela 
OEA, pela Organização para 
Cooperação e Segurança na 
Europa e pela Comissão Afri-
cana sobre Direitos Humanos 
e dos Povos. 

Segundo David Kaye, rela-
tor especial da ONU sobre o 
direito à liberdade de opinião 
e expressão, as “fake news” 
surgiram como um assunto 
de preocupação global e que 
os esforços para combatê-las 
podem levar à censura. Se-
gundo ele, há o risco também 
da supressão do pensamento 
crítico e de outras abordagens 
contrárias à lei de direitos 
humanos.

A declaração encoraja a 
promoção da diversidade na 
mídia e enfatiza o papel das 
redes sociais, da mídia digi-

David Kaye, relator especial da ONU sobre o direito à liberdade 

de opinião e expressão.

Rotulagem de 
alimentos integrais 

A Câmara analisa o projeto do 
deputado Aelton Freitas (PR-
MG), que determina que apenas 
os alimentos com ao menos 50% 
de matéria prima integral podem 
ser rotulados como produtos 
integrais. Hoje não existem cri-
térios na legislação sanitária para 
produtos integrais, bem como 
defi nição sobre farinha refi nada 
e integral regulamentada pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

O autor argumenta que a 
ausência de defi nição integral 
permite múltiplas interpre-
tações. “Muitos diabéticos 
perguntando-se por que não 
conseguem controlar sua glice-
mia, se consomem unicamente 
“pão integral”, sem saber que ali 
existe quase somente farinha 
refi nada”, exemplifi cou. 

O projeto também qualifi ca 
de alimento integral aquele que, 
mesmo tendo sofrido benefi cia-
mento para o consumo, mante-
ve todas as suas características 
e a totalidade dos nutrientes 
essenciais. A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Defesa do 
Consumidor; de Seguridade So-
cial; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Saúde bucal
entre as políticas
públicas do SUS

Começou a tramitar na Co-
missão de Assuntos Sociais do 
Senado o projeto que inclui 
a saúde bucal no âmbito das 
políticas públicas do SUS. As 
alterações propostas visam 
incluir a saúde bucal em toda a 
sua dimensão ao SUS, e sua con-
fi guração e descrição sucinta 
como política pública de saúde. 
Desse modo, a aprovação da 
matéria possibilitará o devido 
amparo legal às ações de pro-
moção, proteção e recuperação 
da saúde bucal, explica o autor 
do projeto, senador Humberto 
Costa (PT-PE).

A iniciativa afasta a pos-
sibilidade de que “o serviço 
público odontológico padeça, 
em qualquer parte do territó-
rio pátrio, do retorno ao mais 
intolerável, indigno e mutilador 
‘tratamento’ odontológico que, 
por muito tempo, foi oferecido 
quase que exclusivamente na 
rede pública: a extração dentá-
ria”. Humberto Costa observa, 
contudo, que o primeiro desafi o 
é garantir a perenidade dos ser-
viços públicos odontológicos, e 
a garantia de acesso de todos 
os brasileiros às ações integrais, 
universais e gratuitas de saúde 
bucal, em conformidade com o 
que determina a Constituição 
(Ag.Senado).

O deputado Cajar Nardes 
(PR-RS) apresentou projeto 
que autoriza os agentes respon-
sáveis pela execução de medi-
das socioeducativas aplicadas a 
adolescentes a utilizarem armas 
de eletrochoque em situações 
específi cas. Também autoriza o 
porte de arma para os agentes 
socioeducadores e o uso de 
arma de fogo, pelos agentes, 
como último recurso para con-
ter interno armado.

O uso das armas (de eletro-
choque e de fogo) deverá ser 
precedido de treinamento dos 
agentes e de adoção de proto-
colo autorizativo expedido pela 
Justiça e pelo MP. Segundo o 
deputado, o objetivo da propos-
ta é fornecer uma ferramenta 
de proteção dos internos não 
perigosos, dos visitantes, dos 
funcionários dos estabeleci-
mentos e da sociedade.

“A periculosidade de alguns 
adolescentes internados se 

Armas de eletrochoque, também conhecidas como taser.
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Doze propostas de emenda 
à Constituição podem ser 

votadas no Senado
A redução de cargos em comissão nos órgãos públicos, o pagamento de adicional por tempo de 
serviço no Judiciário e a desvinculação de receitas para estados e municípios são algumas das medidas 
contidas em doze propostas que estão prontas para votação no Plenário do Senado

proposta inclui ainda a meri-
tocracia entre os princípios do 
serviço público.

De acordo com a matéria, o 
número de cargos em comissão 
não poderá superar, em cada 
órgão ou entidade, 10% do 
número de cargos efetivos no 
caso da União e dos estados. 
Já no caso dos municípios, o 
percentual máximo previsto 
é de 15%.

Também está pronta para 
votação a proposta  que estabe-
lece o pagamento de adicional 

por tempo de serviço a juízes e 
membros do MP da União e dos 
estados, remunerados por meio 
de subsídio. Outra proposta em 
exame é a que garante a expe-
dição do mandado de prisão em 
caso de sentenças proferidas 
por órgãos colegiados ou pelo 
tribunal do júri. Está também 
pronta para votação a proposta 
que obriga ocupantes de car-
gos públicos que tiverem sua 
escolha aprovada pelo Senado 
a prestaram conta aos senado-
res, anualmente, das atividades 

realizadas no cargo para o qual 
foram indicados.

Duas das doze PECs prontas 
para votação já foram aprovadas 
em primeiro turno e aguardam de-
cisão em turno suplementar. Uma 
delas é a que abre aos estados e 
aos municípios a possibilidade 
de aplicar em outras despesas 
parte dos recursos hoje atrelados 
a áreas específi cas, como saúde, 
educação, tecnologia e pesquisa. 
A outra, é a que trata do regime 
especial de pagamento de preca-
tórios (Ag.Senado).

ONU: “notícias falsas” representam 
uma preocupação global

tal, e também de jornalistas 
e dos meios de comunicação. 
O comunicado afi rma que as 
notícias falsas são divulgadas 
por governos, empresas ou 
indivíduos e o objetivo é, entre 
outros, “enganar a população 
e interferir no direito do pú-
blico em ter conhecimento do 
assunto”.

Para os especialistas, a de-
sinformação e a propaganda 
podem destruir reputações e a 
privacidade e incitar à violência, 

discriminação e hostilidade 
contra certos grupos da so-
ciedade. Tudo isso, segundo o 
documento, aumenta o risco 
de ameaças e violência contra 
jornalistas e mina a confi an-
ça pública no jornalismo. O 
comunicado diz ainda que 
os países têm a obrigação de 
promover um ambiente para 
a liberdade de expressão, pro-
tegendo e apoiando diversos 
meios de comunicação (ONU 
News).

Fachin rejeita mais um 
pedido de liberdade
de Eduardo Cunha

Uso de arma de choque contra 
adolescente infrator internado

assemelha à de presidiários 
propriamente ditos, pois há 
diversos infratores recolhidos 
às instituições que cometeram 
atos infracionais gravíssimos, 
análogos a crimes hediondos”, 
afi rma Nardes. O uso de armas 
para lidar com adolescentes 
infratores segue o “caráter prin-
cipiológico de proteção adotada 
pelo ECA”, pois será submetido 
a controle e supervisão de juí-
zes e promotores das varas de 

infância e juventude.
A redação proposta abre a 

possibilidade de uso da arma de 
fogo quando o interno estiver 
portando arma branca e estiver 
na iminência de atacar outra 
pessoa, se não houver outro re-
curso de desarme pelo agente. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo nas comissões de 
Segurança Pública; Seguridade 
Social; e Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Limite de dois anos para pensão alimentícia


