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Cenário oportuno
Olhando de maneira 

isolada as medidas que 

vêm sendo anunciadas 

pelo governo federal 

nos últimos meses, 

certamente uma ou 

outra pode mostrar-se 

tímida ou incapaz de 

produzir grandes efeitos

No entanto, considerando 
o conjunto, o resultado 
pode impactar positiva-

mente a economia, em curto, 
médio ou longo prazo. O Exe-
cutivo federal busca também, 
por meio de diversas ações, 
simplifi car processos, trazendo 
agilidade e desburocratização. 
Aliás, essa tem sido uma marca 
dos novos governos, que en-
tendem que algumas medidas, 
além de não onerar os cofres 
públicos, proporcionam agili-
dade para o empresariado e 
permitem reativar a economia 
- algo que precisa acontecer 
com celeridade.

Tomemos como exemplo a 
indústria imobiliária, reconhe-
cidamente grande indutora da 
economia. Dentre as medidas 
colocadas em prática nos últi-
mos meses, está a ampliação 
do uso do FGTS para abater 
prestações em atraso da casa 
própria para imóveis fi nancia-
dos pelo Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo. 
Apesar de temporária, é uma 
iniciativa que pode ajudar a 
aliviar o bolso de muitos cida-
dãos até o fi nal de 2017. 

As mudanças promovidas 
no programa Minha Casa, 
Minha Vida, principalmente a 
redução da taxa de juros para 
fi nanciamento, também con-
tribuirão para que um número 
maior de pessoas tenha acesso 
à casa própria. A expectativa 
é atender, neste ano, mais de 
600 mil famílias, separadas 
por diversas faixas de renda. 
É pouco, comparado ao défi cit 
habitacional - hoje em torno 
de 6 milhões de moradias -, 
mas não deixa de ser um pon-
to de partida. Até porque, o 
programa busca solucionar de 
forma complementar o défi cit 
de moradias e a necessidade 
de produção. 

Outra iniciativa recente do 
governo, também temporária, 
foi o aumento do valor máximo 
para aquisição de imóvel com 
recursos do FGTS, que passou 
de R$ 950 mil para R$ 1,5 
milhão. Juntas, essas e outras 
medidas trazem um novo âni-
mo para todos, consumidores 
e empreendedores. A indústria 
imobiliária, por meio de quase 
10% do PIB, assume grande 
responsabilidade na reativação 
econômica. Quando se fala em 
habitação, há um efeito em 
cadeia na economia, que inclui 
mão de obra, compra de mate-
riais de construção, aquisição 

de móveis, eletrodomésticos 
e tantos outros produtos e 
serviços. 

Essa é a importância da ca-
deia da indústria imobiliária, 
do Construbusiness, que é um 
forte gerador de empregos e de 
renda, tudo o que o País mais 
precisa agora. Nesse aspecto, 
vale destacar mais uma deci-
são fundamental do governo, 
que foi a assegurar ao setor 
de construção a manutenção 
da desoneração da folha de 
pagamento, justamente por 
entender seu grande poder 
de geração de novos postos 
de trabalho. 

Além do Executivo federal, 
vários municípios e Estados, 
com uma diversidade de ações, 
buscam atender as necessi-
dades do povo brasileiro que, 
mais até do que a habitação 
- que é importante, sim -, 
quer empregos. Do ponto de 
vista econômico, reduzir o 
desemprego é aspecto funda-
mental para o País. São mais 
de 13,5 milhões de brasileiros 
fora do mercado de trabalho 
e, consequentemente, sem 
renda, poder de compra, fora 
do consumo, da geração de 
riquezas e da arrecadação de 
impostos.

A preocupação do nosso 
setor, ao levar no mês passado 
ao presidente da República 
Michel Temer uma série de 
propostas construídas em 
consenso com órgãos do poder 
público, é justamente minimi-
zar os efeitos negativos desse 
alto nível de desemprego. 
Essas ações para estimular a 
recuperação econômica por 
meio da indústria imobiliária 
proporcionam mais confi ança 
e criam um cenário de grandes 
oportunidades no mercado. 

Este é um momento espe-
cial e positivo para aqueles 
cidadãos que estão empre-
gados, que possuem renda e 
que buscam realizar o sonho 
da casa própria. Há diversas 
opções de imóveis, em várias 
regiões, com facilidades de 
aquisição e disponibilidade 
de recursos. Basta que o inte-
ressado escolha as condições 
mais adequadas ao seu bolso e 
aproveite para realizar um bom 
negócio. A hora é agora!

O ambiente é favorável e, 
como já disse, o momento é 
de oportunidades. Os dois 
últimos anos foram difíceis, 
mas agora começamos a viver 
um novo ciclo. A infl ação está 
controlada, os juros estão bai-
xando e o mundo vê nosso País 
com outros olhos. Este é o ano 
da retomada, da virada. Para 
celebrar a chegada de ventos 
favoráveis, temos de renovar 
o ânimo, trocar a dúvida pelo 
otimismo e multiplicar o retor-
no da confi ança. 

(*) - É presidente do Secovi-SP e 
reitor da Universidade Secovi-SP.

Flavio Amary (*) 

Ampliada estabilidade 
para mulher em 
licença-maternidade

A Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico da Câmara apro-
vou projeto que compatibiliza a 
licença-maternidade de seis me-
ses concedida por empresa par-
ticipante do Programa Empresa 
Cidadã à estabilidade no emprego 
das mulheres, que hoje é de cinco 
meses, pela Constituição.

A proposta é de autoria do 
deputado Augusto Carvalho 
(SD-DF) e recebeu parecer 
favorável do relator, deputado 
Laercio Oliveira (SD-SE). O 
Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias prevê a 
estabilidade no emprego para 
as empregadas gestantes até 
cinco meses após o parto. Isso 
signifi ca que, atualmente, as 
mulheres com licença-mater-
nidade de seis meses fi cam 
um mês sem a cobertura da 
estabilidade gestacional.

O relator explicou que recen-
tes decisões judiciais procuram 
compatibilizar os dois períodos 
(estabilidade gestacional e 
licença-maternidade). O proje-
to, segundo ele, resolve de vez a 
questão ao fazer a mudança na 
lei. A proposta, que tramita em 
caráter conclusivo, será anali-
sada ainda pelas comissões de 
Trabalho; de Seguridade Social; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
aprovou a criação de um circui-
to turístico cultural da cachaça, 
com o objetivo de divulgar 
marcas e incentivar produtores 
em todos os estados. A medida 
está prevista no projeto do 
deputado Goulart (PSD-SP), e 
recebeu parecer pela aprovação 
do relator, deputado Lucas Ver-
gilio (SD-GO). Cada unidade da 
Federação defi nirá seu próprio 
calendário para o circuito. 

Durante os eventos, os pro-
dutores de cachaça oferecerão 
seus produtos a preços dife-
renciados e apresentarão uma 
cachaça elaborada especifi ca-
mente para a ocasião. Poderão 
participar do circuito turístico 
cultural cachaças que atendam 
às normas fi xadas pelo Decreto 
6.871/09, que regulamenta a 
padronização, a classifi cação, 
o registro, a inspeção, a produ-
ção e a fi scalização de bebidas. 
Vergilio acredita que a proposta 
valorizará a cachaça, conside-
rada um produto brasileiro, 
e promoverá o turismo nas 
regiões de eventos. 

“O setor da cachaça desem-
penha importante papel na 
economia nacional. De acordo 

Vergilio: setor gera mais

de 600 mil empregos

diretos e indiretos.

Equilíbrio na 
discussão do projeto 
sobre abuso de 
autoridade

A senadora Ana Amélia (PP-
RS)  afi rmou que o debate do pro-
jeto sobre o abuso de autoridade 
acontece em um momento opor-
tuno para o Brasil, especialmente 
devido à crise provocada pela 
Operação Lava Jato, da Polícia 
Federal. Segundo a senadora, o 
assunto deve ser tratado com a 
serenidade, responsabilidade e 
o equilíbrio que o assunto exige, 
a fi m de evitar a fragilização das 
instituições.

Ana Amélia citou as audiências 
públicas que serão realizadas 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado nestes 
dias, para discutir o tema com 
representantes do STF, da Pro-
curadoria-Geral da República, da 
Defensoria Pública e da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Ao 
defender o debate, a senadora 
disse que é inaceitável qualquer 
tipo de tentativa de intimidação 
a essas instituições.

“Seria um desserviço e será, 
se esta Casa acolher propostas 
que venham radicalizar o trato 
dessa questão de abuso de auto-
ridade, podendo representar aí 
não apenas um risco à própria 
Lava Jato, mas, especialmente, 
uma fragilização das institui-
ções, como o Ministério Público 
e o Poder Judiciário”, ressaltou 
(Ag.Senado).

O projeto do senador Ri-
cardo Ferraço (PSDB-
ES), inclui na CLT a 

modalidade de contrato inter-
mitente, em que o profi ssional 
recebe por hora trabalhada. 

Pelo texto, o contrato de 
trabalho deve conter o valor 
da hora, que não poderá ser 
inferior ao dos empregados em 
tempo integral que exercerem a 
mesma função, e os períodos em 
que o empregado prestará os 
serviços. Serão remuneradas as 
horas em que o trabalhador es-
tiver laborando ou à disposição 
do empregador. Nos períodos 
livres, será vedado ao empre-
gado prestar serviços a outro 
empregador sem a anuência 
patronal.

O projeto será votado com 
modifi cações feitas pelo relator, 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE). Entre as mudanças, 
estão a obrigatoriedade de que 
o contrato seja estabelecido por 
escrito e a exigência de 24 horas 
de antecedência para a convo-
cação patronal para prestação 
de serviços fora dos períodos 
previamente combinados. Pro-
jeto do senador suplente Deca 

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), presidente da CAS, e o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), 

vice-presidente do colegiado.

Projeto sobre a regulamenta-
ção dos serviços de transporte 
individual privado é o desta-
que do Plenário da Câmara a 
partir de hoje (4). De autoria 
do deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP), o projeto permite que 
qualquer serviço de transporte 
de passageiros seja oferecido 
somente por meio de veículos 
que tenham a caixa luminosa 
externa com a palavra “táxi” e 
possuam taxímetro. Com isso, 
segundo a empresa Uber, uma 
das empresas que presta ser-
viços de transporte agendados 
por meio de aplicativos, a pro-
posta inviabilizaria sua atuação 
nos moldes existentes hoje.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, adiantou que as 
negociações em torno de um 
texto alternativo caminham na 
direção de se fazer uma regula-
mentação geral, deixando para 
os municípios a regulamentação 
específi ca sobre o tema. No ano 
passado, Maia havia prometido 
que a matéria iria a votação 
depois do fi m de março. Para 
ser votado ainda nesta semana, 
o projeto precisa antes ter o re-

As negociações em torno de um texto alternativo caminham na 

direção de se fazer uma regulamentação geral.

O deputado federal Rei-
nhold Stephanes (PSD-PR) 
disse ontem (3) que as pro-
postas para ampliar a proteção 
ao agricultor familiar dentro 
da reforma da Previdência 
têm boa aceitação dentro da 
Câmara.  “Há um consenso 
que ele [agricultor familiar] 
deve ser protegido, embora a 
questão de quais categorias 
se protege mais ou menos é 
polêmica”, disse, explicando 
que há demandas por aposen-
tadoria especial para enfer-
meiros, professores e aqueles 
que trabalham em segurança, 
por exemplo.

Segundo Stephanes, o pro-
jeto inicial já coloca uma 
alíquota especial para o 
agricultor familiar e, agora, a 
Câmara discute outros termos 
para benefi ciar a categoria. O 
deputado não detalhou quais 
seriam essas propostas. A re-
forma previdenciária proposta 
pelo governo estabelece idade 
mínima de 65 anos e tempo 
mínimo de contribuição de 
25 anos para que homens e 
mulheres se aposentem. Esses 
requisitos valeriam também 
para o trabalhador rural, 

Deputado federal Reinhold Stephanes (PSD-PR).
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No Senado, fatiamento de férias 
e contrato por hora trabalhada

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado delibera amanhã (5) sobre uma pauta com 10 projetos. 
Entre os que poderão ser aprovados em caráter terminativo estão projetos que modifi cam leis 
trabalhistas, para tratar do fatiamento de férias e dos contratos por hora

(PSDB-PB), também modifi ca 
a CLT, e permite que o traba-
lhador divida os seus períodos 
de férias. 

A proposta permite a divisão 
do tempo de férias em até três, 
com 30 dias de aviso prévio para 
cada um. No caso de abono 
pecuniário (venda de 10 dias 
de férias), a divisão poderá ser 
feita em até duas vezes. O texto 

tem relatório favorável do se-
nador Wilder Morais (PP-GO). 
Outro projeto na pauta da é o 
que estabelece a obrigatorieda-
de de reconstrução da mama 
pelo SUS em caso de mutilação 
decorrente de câncer. 

A relatora da proposta, sena-
dora Marta Suplicy (PMDB-SP), 
apresentou um texto substitu-
tivo no qual atribuiu também 

aos planos de saúde a obrigação 
de cobrir a cirurgia plástica de 
reconstrução mamária para 
mulheres que tenham sido ví-
timas de câncer de mama. Ela 
acrescentou ainda que a sime-
trização na mama contralateral 
e a reconstrução do complexo 
areolomamilar integram o pro-
cedimento de cirurgia plástica 
reconstrutiva (Ag.Senado).

Proteção a agricultor familiar 
na reforma da Previdência

que passaria a ser obrigado a 
comprovar contribuição pre-
videnciária individual, caso a 
reforma seja aprovada.

O entendimento dos deputa-
dos é que o trabalhador rural 
com carteira de trabalho assina-
da é quase como o trabalhador 
urbano, com horário defi nido e 
outras proteções trabalhistas. 
Por outro lado, o agricultor fa-
miliar não tem carteira assinada 
e contribui sobre a produção, o 
que também acaba gerando um 
défi cit muito grande. Segundo 

Stephanes, enquanto a arreca-
dação previdenciária do setor 
é de cerca de R$ 10 bilhões, 
os custos para pagamento de 
aposentadorias é de R$ 100 
bilhões.

Segundo o deputado, as 
propostas de idade e tempo de 
contribuição serão a mesmas, 
mas os agricultores familiares 
terão uma alíquota especial de 
contribuição individual bem 
menor que dos trabalhadores 
com carteira de trabalho assi-
nada (ABr).

Projeto regulamenta táxis e 
aplicativos de transporte individual

gime de urgência aprovado, cujo 
pedido também está pautado. 

Em sessão extraordinária 
marcada para hoje (4), os 
deputados poderão analisar o 
projeto do Poder Executivo que 
cria o Regime de Recuperação 
Fiscal dos Estados, para ajudar 
os endividados em calamidade 
fi scal em troca de contraparti-
das como elevação de alíquotas 
de contribuição social de ser-
vidores, redução de incentivos 
tributários e privatizações. O 
regime poderá durar até três 
anos, com prorrogação pelo 

mesmo período inicial. 
Além de medidas de redução 

de gastos, que cada ente federa-
do participante deverá instituir 
por meio de leis próprias, a mo-
ratória provisória será garantida 
pela vinculação de recursos dos 
repasses aos estados previstos 
constitucionalmente, e de tribu-
tos de sua competência. Também 
em pauta consta o projeto que 
aumenta as penas para crimes 
relacionados à pirataria. De 
forma geral, o projeto propõe a 
transformação de penas de de-
tenção em penas de reclusão. 

Criação do circuito turístico 
cultural da cachaça

com dados do Instituto Brasilei-
ro da Cachaça (Ibrac), o Brasil 
possui capacidade instalada de 
produção de 1,2 bilhão de litros 
anuais da bebida e o setor gera 
mais de 600 mil empregos di-
retos e indiretos”, acrescentou 
o relator. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada ainda pelas comissões 
de Turismo; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).


