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A recessão tem
de ser revertida

Lamentavelmente 

o desenvolvimento 

do Brasil vem sendo 

detonado e não é de 

hoje. Começou nas áreas 

de educação, saúde e 

dependência fi nanceira

Avançou pelo consumo 
de drogas, alcoolismo e 
outros vícios que enfra-

quecem as novas gerações no 
período áureo da adolescência, 
comprometendo o futuro. A in-
dústria também tem sido preju-
dicada pelos efeitos negativos. 
Há muitas coisas para serem 
modifi cadas para que o país 
possa ter um futuro melhor. 
Seriedade e responsabilidade 
são indispensáveis.

Atraso e corrupção estão 
presentes em quase tudo que 
é feito. A destruição ocorre 
por todas as regiões, ao lado 
do aumento da ignorância. 
Esta parte do continente 
americano vai consolidando a 
decadência como normal, mas 
isso está errado, pois o certo 
seria a evolução humana. Uma 
civilização evoluída não teria 
esse descaramento para obter 
lucros com o mínimo esforço e 
falta de respeito pelas demais 
espécies. O descaso se amplia 
e as pessoas também vão sendo 
coisifi cadas.

Vem de longa data a cultura 
de “Zé Carioca”, personagem 
fi ctício criado pelos estúdios 
Walt Disney no começo da 
década de 1940 como o típico 
malandro, sempre escapando 
com o “jeitinho” astucioso. 
Basta observar os humoristas, 
sempre insinuando a malan-
dragem como forma de sobre-
viver no país que tardou em 
promulgar a lei áurea, e quando 
o fez, não teve a competência 
de elaborar de um plano geral 
de integração. 

No Brasil os “gatos gran-
des” não se incomodam com 
os “ratos pequenos”, e quem 
pode mete a mão sem precon-
ceitos nos cofres do Estado 
recheados com o dinheiro re-
colhido da população. Faltam 
seriedade e bons exemplos. 
A economia brasileira está 
recessiva há três anos. Isso 
precisa ser revertido, pois se 
continuar assim corremos o 
risco de regredir ao estágio de 
produtor de commodities. 

No entanto, entre 2016 e 
2017 terá ocorrido uma sobre-
carga de juros de aproxima-
damente R$ 1 trilhão sobre a 
dívida. Como ocorreu nos anos 
1980, em que o Estado fi cou 

amarrado, sem condições de 
dar estímulos para investimen-
tos em infraestrutura, isso vai 
pesar, pois o setor privado não 
tem conseguido dar impulso, 
enquanto os gastos governa-
mentais sempre apresentam 
vícios sem atentar para o que 
seja essencial e prioritário.

O Estado deveria se pautar 
pelo equilíbrio nas contas in-
ternas e externas. Governos 
desatentos deixaram a situa-
ção rolar com juros compostos. 
Estatísticas revelam que a dí-
vida pública global alcançou o 
nível de 325% do PIB mundial, 
correspondendo a US$ 215 tri-
lhões. Juros, câmbio e défi cits 
formam o tripé que promove 
riqueza para uns e dívidas 
para muitos. O mundo vive um 
delicado momento. A corrup-
ção e o barbarismo estão se 
esparramando e se fazem notar 
em acontecimentos trágicos 
e tristes em várias partes do 
mundo, testemunhando o em-
brutecimento do ser humano 
afastado da espiritualidade. 

Além disso, ocorrem as 
catástrofes da natureza, que-
rendo transmitir a mensagem 
de que a humanidade abusou 
do tempo e da responsabili-
dade, e não se esforçou para 
construir um mundo livre 
das misérias e sofrimentos. 
Com relação às incertezas 
quanto ao futuro do mercado 
de trabalho, Martin Boehm, 
reitor da IE Business Schooll, 
falou sobre a predominância 
do ensino teórico em prejuízo 
do foco nos comportamentos 
mentais. “O melhor é ensinar os 
alunos a serem essencialmente 
humanos e a terem uma visão 
holística do mundo”.

 Atualmente, com o modo de 
vida vazia de sentido, muitos 
parecem estar perdidos, sem 
foco, sem visão da vida real. 
No passado, as pessoas, apesar 
de pouca escolaridade, tinham 
contato com a vida real e sua 
sabedoria, pois com a faculda-
de de ouvir a própria intuição, 
tinham clareza e agiam com 
bom senso. Hoje elas têm de 
se esforçar para recuperar 
a consciência própria para 
despertarem novamente para 
a vida e não serem apenas 
simples teleguiados.
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parte do Conselho de Administração 
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associado ao Rotary Club de São 
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(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 
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Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara) aprovou 
o projeto que cria a Política 
Nacional de Incentivo à Pro-
dução de Café de Qualidade. 
O objetivo é aumentar a qua-
lidade do café produzido no 
País, estimulando a produção, 
a industrialização e a comercia-
lização de grãos de categorias 
superiores. O texto considera 
“superiores” os cafés classi-
fi cados como de alto padrão 
em função de características 
físicas, químicas e sensoriais, 
segundo processos de análise e 
certifi cação reconhecidos pelo 
poder público.

A proposta foi apresentada 
pelo deputado Evair Vieira de 
Melo (PV-ES) e recebeu pare-
cer pela aprovação do relator na 
CCJ, deputado Lincoln Portela 
(PRB-MG). A análise na comis-
são restringiu-se aos aspectos 
constitucionais, jurídicos e de 
técnica legislativa da matéria. 
O texto segue agora para o Se-
nado. Uma das emendas deixa 
claro que a política se destina 
a melhorar a qualidade das 
espécies arábica e conilon de 
café, a fi m de benefi ciar produ-
tores de todos os tipos de café 
produzidos no Brasil.

De acordo com o projeto, 

Deputado Evair Vieira de Melo 

(PV-ES), autor da proposta.

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, 
apresentou aos senadores da Comissão de 
Educação, ontem (11), o projeto do Ministério 
para lidar com o legado dos equipamentos de 
infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2016. 
Com a cessão à União, por 25 anos, do Veló-
dromo, das Arenas Cariocas 1 e 2 e do Centro 
Olímpico de Tênis, um calendário esportivo e 
de eventos sociais já começa a ser colocado 
em prática.

“Temos mais de duas dezenas de demandas 
de datas de competição esportiva e eventos 
de treinamento, e algumas solicitações para 

eventos culturais. A preferência sempre será 
para o calendário esportivo e atividades do es-
porte”, informou, durante a audiência pública. 
A prefeitura do Rio de Janeiro manterá alguns 
equipamentos sob sua gestão, como Parque 
Radical, do ciclismo de BMX e de canoagem, 
para uso esportivo e social, informou.

Leonardo Picciani também mencionou a 
transformação da Autoridade Pública Olím-
pica (APO) na Autoridade de Governança 
do Legado Olímpico (Aglo), responsável pela 
manutenção e adequação das instalações olím-
picas e paraolímpicas. A mudança está sendo 

feita por meio de MP, que ainda será avaliada 
por deputados e senadores no Congresso. A 
Aglo fi cará responsável por elaborar o plano de 
utilização das instalações esportivas. A ideia 
é serem usadas, por exemplo, para eventos 
religiosos, recreativos, culturais ou educa-
cionais. Também há previsão de concessão 
de uso dessas áreas.

O senador Roberto Muniz (PP-BA) pediu 
atenção do Ministério do Esporte também 
para o legado da Copa, como os estádios 
abandonados e depredados em todo o país 
(Ag.Senado).

A deputada Mariana Carvalho 
(PSDB-RO) apresentou projeto 
propondo o cumprimento de 
pena alternativa para o cidadão 
que deixar de pagar pensão 
alimentícia. Em vez de prisão 
em regime fechado, conforme 
previsto pelo Código de Proces-
so Civil em vigor, ela propõe o 
cumprimento de pena em regi-
me domiciliar, com prestação 
de serviços comunitários no 
fi nal de semana. “A lei como 
está hoje agrava o problema. 
Além de perder a condição de 
levar o sustento para a família, 
o preso também não tem con-
dição de procurar emprego”, 
argumentou a deputada.

Segundo ela, com a mudan-
ça o cidadão terá liberdade 
restrita ao deslocamento para 
o trabalho, ou para procurar 
emprego. Nos fi nais de semana, 
ele cumprirá jornada de oito 

Deputada Mariana Carvalho 

(PSDB-RO).

O socorro a essas enti-
dades é o objetivo de 
projeto do senador José 

Serra (PSDB-SP), aprovado 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado. Como 
teve decisão terminativa, a 
proposta deverá seguir para a 
Câmara.

Serra lembrou o papel das 
Santas Casas no atendimen-
to aos pacientes do SUS e 
comparou a iniciativa com o 
Proer, que contribuiu para o 
fortalecimento dos bancos no 
governo FHC, na década de 
1990. O senador alertou para 
o risco de descontinuidade do 
trabalho das Santas Casas, em 
razão do endividamento cres-
cente dessas entidades, que 
administram mais de dois mil 
estabelecimentos hospitalares 
sem fi ns lucrativos no país, o 
que representa um terço do 
total de hospitais. Em 2015, 

Relatora, senadora Lúcia Vânia (PSB-GO), e o autor do projeto, 

senador José Serra (PSDB-SP).

O ministro Edson Fachin, do 
STF, emitiu um despacho em 
que reafi rma à presidente da 
Corte, ministra Cármen Lúcia, 
que a ação sobre a doação 
de sangue por homossexuais 
está liberada para ser incluída 
na pauta de julgamentos em 
plenário. Ele ressaltou que, 
desde a manifestação da Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) na ação, em setembro 
do ano passado, o assunto 
está apto a ser levado para 
discussão em plenário.

“Reitero a liberação da pre-
sente ação direta para inclu-
são em pauta de julgamento 
do plenário deste Tribunal, 
inexistindo ato decisório obs-
tativo de tal inclusão”, escre-
veu o ministro no despacho. 
Cabe a Cármen Lúcia defi nir 
a agenda do plenário do STF. 
Fachin havia se manifestado 
a favor de uma apreciação 
rápida do processo, ao decidir 
abreviar a tramitação da ação 
em que o PSB contesta normas 
da Anvisa e do Ministério da 

Ministro Edson Fachin, do STF.

Temer 
defende que 
aborto seja 
discutido no 
Congresso

Em manifestação ao STF, o 
presidente Michel Temer afi r-
mou que a descriminalização 
do aborto é assunto que deve 
ser discutido no Congresso Na-
cional, e não pela via judicial. O 
posicionamento do presidente 
foi enviado após a ministra Rosa 
Weber ter solicitado que ele se 
manifestasse em uma Ação de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) que 
contesta os artigos 124 e 126 
do Código Penal e pede que o 
aborto seja descriminalizado 
até a 12ª semana de gestação.

Representado pela advogada-
geral da União, Grace Men-
donça, Temer se valeu de um 
conceito desenvolvido pelo 
ministro do STF Luís Roberto 
Barroso, o de “desacordo mo-
ral razoável” para argumentar 
a invalidade da ADPF. Para o 
presidente, a falta de consen-
so moral, fi losófi co e religioso 
acerca do tema é tamanha que 
somente o Congresso, enquan-
to representante da diversidade 
da sociedade brasileira, seria a 
instituição habilitada a discuti-
lo, apaziguando as diferentes 
visões sobre o assunto.

“Assim sendo, quando se 
discutem temas essenciais ao 
funcionamento de um regi-
me democrático, como o dos 
direitos fundamentais - no 
caso dos autos, o direito à 
vida - tem-se que esses não 
podem ser subtraídos do Poder 
competente que representa 
toda a sociedade, qual seja, o 
Poder Legislativo”, diz o texto 
enviado ao STF.

O texto, assinado também 
pelo consultor-geral da União, 
Marcelo Augusto Carlos de Vas-
concellos, defende ainda que, 
caso a ação continue a tramitar, 
não seja concedida nenhuma 
decisão liminar (provisória) 
para antecipar seus efeitos, 
pois “a complexidade do tema 
exigiria um amplo debate” antes 
que qualquer ordem judicial 
seja proferida (ABr).
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Senado aprova linha de crédito 
para socorrer Santas Casas

As Santas Casas de Misericórdia e outras instituições fi lantrópicas que atendem pelo SUS podem ser 
apoiadas por programa de crédito especial subsidiado visando à superação da crise fi nanceira que 
atravessam

rural, a União deverá cobrir a 
diferença entre a taxa de juros 
subsidiada que as fi lantrópicas 
pagarão e o custo do dinheiro 
para os bancos (equalização). 

A relatora, senadora Lúcia 
Vânia (PSB-GO), apresentou 
voto favorável ao projeto e 
acolheu duas emendas do se-
nador Eduardo Braga (PMDB-
AM), que havia pedido vista 
da matéria. Lúcia manteve a 
exigência de que os hospitais 
observem o compromisso de 
ofertar a prestação de seus 
serviços ao SUS no percentual 
mínimo de 60%, que havia ela 
colocado em substituição a 
exigência de plano de reforma 
administrativa. Outra emenda 
de Braga acolhida por Lúcia 
limita a operação de socorro 
fi nanceiro ao estoque da dívida. 
Ou seja, dívida nova não entra 
na operação de socorro (Ag.
Senado).

as dívidas ultrapassavam R$ 
21 bilhões.

Como solução, o senador 
propôs a criação do Progra-
ma Pró-Santas Casas, para 
disponibilizar recursos para 
capital de giro e investimentos 

em estrutura de atendimento 
aos usuários do SUS. A União 
deverá subvencionar as opera-
ções de créditos, que deverão 
ser oferecidas por todas as 
instituições fi nanceiras ofi ciais 
federais. Assim como no crédito 

STF deve julgar ação sobre 
doação de sangue por gays

nistério da Saúde, e resolução 
da Anvisa, homens que tiveram 
relações sexuais com outros 
homens ou com as parceiras 
sexuais destes são considera-
dos inaptos por 12 meses para 
doar sangue nos hemocentros 
e hospitais do país.

Na ação direta de inconsti-
tucionalidade, o PSB sustenta 
que a norma, na prática, 
torna homens homossexuais 
permanentemente inaptos 
para doação sanguínea. “Essa 
situação escancara absurdo 
tratamento discriminatório 
por parte do Poder Público em 
função da orientação sexual”, 
argumenta. A Anvisa alegou 
que a proibição está baseada 
em evidências epidemiológi-
cas e técnico-científi cas e que 
tem o objetivo de preservar o 
interesse coletivo na garantia 
máxima da qualidade e da 
segurança para o receptor de 
sangue. A agência disse ainda 
seguir uma recomendação 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) (ABr).

Saúde que proíbem a doação 
de sangue por homens homos-
sexuais que tiveram relações 
sexuais nos últimos 12 meses.

“Sob qualquer ângulo que se 
olhe para a questão, o correr 
do tempo mostra-se como um 
inexorável inimigo. Quer para 
quem luta por vivifi car e viven-
ciar a promessa constitucional 
da igualdade, quer por quem 
luta para viver e tanto precisa 
do olhar solidário do outro”, 
disse o ministro. 

De acordo com portaria do Mi-

Proposta pena alternativa para 
devedores de pensão alimentícia

pelo juiz. Mariana  explica que 
a superlotação nos presídios 
brasileiros torna inadequada a 
manutenção da pena de prisão 
em regime fechado para deve-
dor de pensão alimentícia. 

“Nesse cenário, é inadequada 
a manutenção do regime fecha-
do para o executado devedor de 
prestação alimentícia”, afi rma 
Mariana. A prisão é utilizada 
como meio para coagir o deve-
dor a cumprir a obrigação dele, 
mas ao restringir a liberdade 
do indivíduo a situação tende 
a se complicar. Ela argumenta 
que caso o genitor esteja tra-
balhando, terá o contrato de 
trabalho suspenso em razão da 
restrição da liberdade, e não 
trabalhará para pagar a pensão 
alimentícia, podendo inclusive 
deixar à míngua também outros 
fi lhos que porventura tenha 
(psdbnacamara).

horas em trabalho comunitário. 
O prazo para cumprimento da 
pena é de até três meses, com 
uso de tornozeleira eletrônica 
e em horários determinados 

Projeto para lidar com legado dos Jogos Olímpicos

Incentivo à produção 
de café de qualidade

os órgãos competentes deve-
rão ofertar linhas de crédito 
especialmente destinadas ao 
fi nanciamento da produção e 
industrialização diferenciada 
de cafés de qualidade, em 
condições adequadas de taxas 
de juros e prazos de paga-
mento. Terão prioridade de 
fi nanciamento os agricultores 
familiares e médios produtores 
capacitados para a produção de 
cafés de qualidade e organiza-
dos para a agregação de valor 
à produção, inclusive por meio 
de certifi cações de qualidade 
(Ag.Câmara).


