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Uma nova ordem
para todas as coisas

Vivemos dias difíceis, 

extremamente difíceis 

no Brasil. A corrupção 

e a falta de valores 

teceram intricadas redes 

em nossas instituições, 

ameaçando solapá-las, 

transformando o País 

em terra de ninguém

Ou melhor, em terra de 
uma horda infiltrada 
em partidos diversos, 

governos, entidades, órgãos 
gestores, empresas e por aí 
vai. Resistimos, é verdade. 
Cidadãos de bem, de caráter, 
lisos e de sonhos límpidos se-
guimos remando contra essa 
maré. Venceremos e recons-
truiremos a Nação, não tenho 
dúvida.  No entanto, a fatura 
a pagar já é altíssima.

Na medicina e na saúde, os 
estragos deixados por décadas 
de desatinos e pela roubalheira 
generalizada intensifi cada nos 
últimos anos são quase que 
imensuráveis. Basta entrar em 
um posto de saúde de qualquer 
cidade ou região ou ainda em 
um hospital público para ver 
crianças, idosos, gestantes, 
enfi m, cidadãos, sofrendo sem 
acesso à atenção em todos 
os níveis, com a carência de 
profi ssionais, falta de medica-
mentos, de leitos. É o refl exo 
do subfi nanciamento do setor 
e da gestão desqualifi cada.

O dinheiro público vazou em 
negociatas. Os investimentos 
em saúde estão congelados por 
20 anos. A situação é crítica. 
Mas a sociedade segue vigilan-
te e em busca de dias melhores. 
Crê, trabalha e exige mudanças 
imediatamente.

Em nosso meio, entre os 
médicos, o clamor é o mesmo. 

Queremos mudanças profun-
das já para o Brasil. Porém, 
também há um clamor para 
que a nossa própria casa seja 
arrumada. É a tal história do 
exemplo pelas ações. Fazendo 
a coisa certa, mais autoridade 
teremos para cobrar ações 
corretas.

No Estado de São Paulo ve-
mos um bom exemplo de como 
agir de forma proba e afi nada 
com as demandas dos médicos. 
A Associação Paulista de Me-
dicina, o Cremesp, o Simesp, 
a Academia e as sociedades 
de especialidades buscam 
sempre caminhar de braços 
dados em prol da valorização 
dos profi ssionais de medicina 
e da qualifi cação da assistência 
de saúde à população.

Essa coesão, obviamente, se 
faz em cima de pontos comuns, 
pois como ocorre em quaisquer 
grupos, até em nossas famílias, 
nem sempre comungamos to-
dos dos mesmos pensamentos. 
O que importa é o respeito às 
diferenças, a tentativa de en-
tendimento e a compreensão 
de que as concordâncias valem 
muito mais de que eventuais 
divergências, podendo-nos 
levar longe se trabalharmos 
com sabedoria.

Entendo que é assim, agre-
gando todas as forças, criando 
uma nova ordem em que a 
transparência e a honestidade 
sejam a base de nossos planos, 
estratégias e ações que tere-
mos maior possibilidade de 
elevar o movimento médico e 
de colocá-lo como um exem-
plo a ser trilhado por outros 
setores da sociedade. Afi nal, é 
o que almejamos também para 
o Brasil, respeito, tolerância, 
transparência e honestidade. 

(*) - É 1º vice-presidente da APM e 
conselheiro do Cremesp.

Roberto Lotfi  (*)

Brasileiros já pagaram 
este ano R$ 900 bi de 
impostos e taxas

O Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) 
registrou ontem (29) R$ 900 
bilhões de tributos acumulados 
pagos pelos brasileiros desde o 
início de 2017. O valor se refere à 
arrecadação de todos os impostos, 
taxas e contribuições que vão para 
a União, os estados e os municípios.

A marca de R$ 900 bilhões 
chega 14 dias antes do que no 
ano passado. Para o presidente da 
ACSP, Alencar Burti, isso refl ete 
a atual fase da economia. “Como 
a economia não está crescendo, o 
que impulsiona a arrecadação é o 
efeito da infl ação, é o aumento de 
alguns impostos”. Ele considera, no 
entanto, que o aumento é positivo 
na medida em que o governo está 
procurando equalizar as fi nanças.

O Impostômetro foi implantado 
pela ACSP em 2005 para conscien-
tizar o cidadão sobre a alta carga 
tributária e incentivá-lo a cobrar 
dos governos serviços públicos 
melhores. Outros estados aderiram 
ao projeto e hoje existem painéis 
com o Impostômetro em Florianó-
polis, Guarulhos, Manaus, Rio de 
Janeiro e Brasília. Em São Paulo, 
fi ca localizado na Rua Boa Vista, 51, 
no centro da capital (ABr).

A defesa do ex-deputado 
federal Eduardo Cunha pe-
diu ontem (29) ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) a 
anulação do acordo de delação 
da JBS. Cunha foi citado nos 
depoimentos de delação do 
empresário Joesley Batista, 
um dos donos da empresa. 
No recurso apresentado, os 
advogados de Cunha alegam 
que não há provas sobre o 
suposto pagamento mensal 
ao ex-deputado para comprar 
seu silêncio, conforme um 
dos depoimentos da delação 
da JBS. 

A defesa também criticou 
os benefícios concedidos pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) aos delatores ligados 
à empresa, como dispensa de 
prisão e permissão para morar 
nos Estados Unidos. “Não 
tem a menor razoabilidade, 
tampouco proporcionalidade, 
esse grupo de delatores se 
benefi ciar com tamanha ge-
nerosidade, ante a quantidade 

Ex-deputado federal, Eduardo Cunha.

Integram ainda a pauta 
seis medidas provisórias, 
entre elas a que autoriza a 

cobrança de preços diferentes 
para compras em dinheiro ou 
em cartão de crédito. Como to-
das as MPs estão com prazo de 
tramitação vencido, enquanto 
não forem votadas a pauta fi ca-
rá trancada. Propostas estão 
entre o conjunto restrito de 
matérias que não se sujeitam 
à regra de sobrestamento 
da pauta em decorrência de 
medidas provisórias vencidas. 

A proposta do senador Al-
varo Dias (PV-PR), também 
chamada de PEC do foro pri-
vilegiado, foi aprovada em pri-
meiro turno no fi nal de abril. 
Depois, o senador Roberto 
Rocha (PSB-MA) apresentou 
uma emenda ao texto que vem 
motivando polêmica sobre sua 
adequação. O que ele defende 
é a criação de varas federais 
especializadas para julgar as 
autoridades, com previsão de 
atender titulares de mais de 
30 mil cargos.

Os que desejam abreviar a 

A PEC passou pela última discussão no Plenário do Senado na sessão do último dia 17.

Senado discute 
situação de cursos 
de enfermagem à 
distância 

Os problemas dos cursos de 
graduação em enfermagem à dis-
tância serão tema de audiência 
pública interativa na Comissão 
de Educação do Senado. A au-
diência será realizada na quinta-
-feira (1º). O Conselho Federal de 
Enfermagem realizou em 2015 
uma operação para verifi car as 
condições de formação ofereci-
das pelos cursos de graduação 
em enfermagem à distância e o 
resultado foi preocupante. 

Foram visitados 315 polos de 
apoio presencial, onde o conselho 
constatou que muitos não con-
tavam com biblioteca ou sequer 
condições para a prática de está-
gio supervisionado, espaços para 
disciplinas básicas e específi cas, 
como anatomia, fi siologia e bio-
química, entre outras. Outra cons-
tatação da operação foi de que a 
carga horária das aulas práticas 
dos cursos representavam menos 
de 8% do exigido pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Enfermagem, 
que são 4 mil horas.

Foram convidados para o de-
bate a presidente da Federação 
Nacional dos Enfermeiros (FNE), 
Solange Aparecida Caetano; o 
secretário-geral da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
na Saúde, Valdirlei Castagna; 
e representantes do Conselho 
Federal de Enfermagem, do 
Conselho Nacional de Educação 
do MEC, do Conselho Nacional de 
Saúde, da Associação Brasileira 
de Educação a Distância, da As-
sociação Nacional das Universida-
des Particulares e da Associação 
Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (Ag.Senado).

A abertura da aviação nacio-
nal a investimentos estrangei-
ros, incluindo a possibilidade 
de empresas aéreas brasileiras 
terem 100% de capital estran-
geiro, volta à pauta da Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
do Senado. Hoje (30), o minis-
tro do Turismo, Marx Beltrão, 
debaterá o tema com os sena-
dores e também apresentará 
as ações do ministério para os 
próximos dois anos.

A Lei 13.319/2016, que pro-
move diversas mudanças na 
aviação brasileira, teve origem 
na MP 714/2016, que foi altera-
da pelo Congresso e sancionada 
em 26 de julho de 2016 com 
cinco vetos, um deles sobre o 
trecho que ampliava a até 100% 
a possibilidade de participação 
de capital estrangeiro nas 
empresas aéreas brasileiras. O 
dispositivo tinha sido incluído 
durante votação da matéria na 
Câmara, mas o Senado só ad-
mitiu aprovar o texto mediante 
o compromisso do presidente 
Michel Temer de vetar a aber-

O controle acionário das companhias aéreas brasileiras poderá 

ser assumido por investidores estrangeiros.

O dinheiro arrecadado com 
o pagamento de multas de 
trânsito pode passar a ser gasto 
na melhoria das vias públicas. 
É o que prevê o projeto  apre-
sentado pelo senador Dário 
Berger (PMDB-SC), em análise 
na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. Atualmente, 
o Código de Trânsito Brasileiro 
determina que a verba arreca-
dada com a cobrança de multas 
de trânsito deve ser investida 
em sinalização, educação de 
trânsito, fi scalização e enge-
nharia de campo. 

Para detalhar ainda mais 
essas áreas de investimento, 
o projeto de Berger determi-
na que o dinheiro das mul-
tas deve ser utilizado para 
melhorar as vias públicas. O 
senador explica que os re-
cursos serão destinados para 
obras de infraestrutura, como 
pavimentação, tapa-buracos 
e manutenção de calçadas. 
“Se esse fundo é arrecada-

do das multas, é porque os 
cidadãos brasileiros utilizam 
as rodovias, as estradas, eles 
precisam de recapeamento, de 
manutenção, de restauração 
das estradas. E efetivamente 
por um dispositivo legal eles 
não têm condições de utilizar 
esses recursos para esse tipo 
de atividade”, argumenta.

Dário Berger destaca que já 
existe uma resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito com 
esse objetivo, mas, para ele, é 
preciso que haja uma lei espe-
cífi ca. “Como é uma regulamen-
tação infralegal, ela não tem o 
poder de uma legislação. E tem 
locais, alguns estados e alguns 
municípios em que isso é aceito, 
em outros não. Portanto, é para 
se estabelecer uma segurança 
jurídica definitiva”, explica. 
A proposta será analisada em 
decisão terminativa pela CCJ 
e, se aprovada sem emendas, 
segue para apreciação da Câ-
mara (Ag.Senado).
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Senado pode votar hoje a PEC 
do foro privilegiado e seis MPs

A proposta que acaba com o foro especial por prerrogativa de função, conhecido como foro 
privilegiado, deve ser votada em segundo turno pelo Plenário do Senado hoje (30)

decisão sobre a PEC afi rmam 
que a alteração sugerida por 
Rocha equivale a uma emenda 
de conteúdo, não admissível 
em segundo turno de votação. 
O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, poderá decidir 
unilateralmente sobre a acei-
tação da emenda ou encami-
nhar o processo de volta à 
Comissão de Constituição e 

Justiça, para que o colegiado 
se manifeste sobre a questão.

Rocha nega interesse em 
atrasar a votação da matéria, 
que vem sendo acompanhada 
com grande interesse pela 
sociedade. Ele disse que 
teve apenas a preocupação 
de aperfeiçoar o texto. Afi r-
mou que, sem mais demora, 
o próprio Plenário poderá se 

manifestar sobre o mérito da 
emenda.

“Se o Senado não enfrentar 
o assunto, a Câmara vai ter 
que enfrentar e, infelizmente, 
a PEC vai ter que voltar para 
cá”, comentou, lembrando 
que emendas na Casa revisora 
obrigam o retorno de matérias 
à Casa de origem para análise 
da modifi cação (Ag.Senado).

Defesa de Cunha pede 
anulação de delação da JBS

e complexidade dos supostos 
crimes apresentados”, argu-
menta a defesa.

Cunha está preso desde ou-
tubro de 2016, um mês após ter 
tido seu mandato de deputado 
cassado na Câmara. Em abril, 
ele foi condenado pelo juiz 
federal Sérgio Moro a mais de 
15 anos de prisão pelos crimes 
de corrupção passiva, lavagem 

de dinheiro e evasão de divi-
sas. Na ação penal, Cunha foi 
acusado de receber mais de 
1,3 milhão de francos suíços 
em propina por um contrato 
de exploração da Petrobras 
em um campo de petróleo no 
Benin, na África. O contrato 
levou a um prejuízo de US$ 
77,5 milhões para a estatal, 
segundo o MPF (ABr).

Capital estrangeiro na 
aviação é tema de debate

tura total do setor. Na ocasião, 
vários senadores cobraram um 
debate mais aprofundado sobre 
o tema.

Com o projeto encaminhado 
pelo governo federal em abril 
ao Congresso e em tramitação 
na Câmara, o controle acionário 
das companhias aéreas brasi-
leiras poderá ser assumido por 
investidores estrangeiros. Os 

requerimentos para a audiência 
pública foram apresentados 
pela senadora Fátima Bezerra 
(PT-RN), presidente da CDR, e 
pelo senador Jorge Viana (PT-
-AC). Qualquer cidadão pode 
participar da audiência com 
perguntas, críticas, sugestões e 
comentários por meio do portal 
e-Cidadania ou pelo Alô Senado 
(0800 612211).

Arrecadação com multas 
de trânsito deve ser usada 

em melhoria das vias

A Justiça Federal do DF aceitou 
ontem (29) a primeira denúncia 
apresentada pelo MPF no âmbito 
da Operação Greenfi eld. Ao todo, 
14 indivíduos se tornaram réus, 
incluído o ex-tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto, e Guilherme 
Lacerda, ex-diretor-presidente 
da Funcef, fundo de pensão dos 
funcionários da Caixa. De acordo 
com a denúncia, o grupo foi res-
ponsável por impor um prejuízo 
de R$ 402 milhões, em valores 
atualizados até 2015, contribuindo 
para o défi cit acumulado de R$ 
18 bilhões registrado pelo fundo 
no fi nal de 2016. Segundo a peça, 
R$ 5,9 milhões do esquema foram 
direcionados ao PT.

Os envolvidos são acusados 
de crimes contra o sistema fi -
nanceiro, gestão fraudulenta e 
temerária, lavagem de dinheiro e 
tráfi co de infl uência. A denúncia 
foi aceita pelo juiz Vallisney de 
Souza Oliveira, da 10ª Vara Fe-
deral. As fraudes consistiam em 
avaliações sobrevalorizadas de 
ativos da empresa Engevix pela 
diretoria do Funcef, permitindo 
assim aportes fraudulentos em 

um Fundo de Investimento e 
Participação (FIP) da empresa. 
O esquema foi comparado pelo 
MPF ao superfaturamento de 
obras públicas.

Além de Vaccari e Lacerda, 
tornaram-se réus mais sete ex-
-diretores da Funcef:  Demósthe-
nes Marques; Luiz Philippe Peres; 
Antônio Bráulio de Carvalho; 
Geraldo Aparecido da Silva; Carlos 
Alberto Caser; Sérgio Francisco 
da Silva; e João Carlos Alonso 
Gonçalves. Também se tornaram 
réus os sócios da Engevix, José 
Antunes Sobrinho, Gerson de 
Mello Almada e Cristiano Kok, bem 
como Roberto Carlos Madoglio, 
ex-superintendente nacional de 
Fundos de Investimentos da Caixa, 
e Milton Paskowitch, lobista da 
empreiteira que é também delator 
da Lava Jato.

A Operação Greenfi eld investi-
ga desvios nos quatro principais 
fundos de pensão do país: Funcef, 
Petros (Petrobras), Previ (Banco 
do Brasil) e Postalis (Correios). 
Segundo as investigações, as 
fraudes podem somar mais de R$ 
8 bilhões (ABr).

Vaccari e ex-diretores da Funcef se 
tornam réus na Operação Greenfi eld

São Paulo - A defesa do ex-presidente Lula pro-
tocolou ontem (29), recurso - agravo regimental 
- contra decisão do ministro Edson Fachin, do STF, 
que determinou a remessa de parte de procedimento 
investigatório relativo às delações premiadas de Joes-
ley Batista, da JBS, para a Justiça Federal de Curitiba 
- base da Lava Jato onde atua o juiz Sérgio Moro.

Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, de-
fensor do petista, o recurso "demonstra que (Joesley) 
Batista fez duas referências genéricas ao nome de Lula 
em sua delação, sem qualquer base mínima que possa 
indicar a ocorrência dos fatos ou, ainda, a pratica de 
qualquer ato ilícito".

"Demonstra ainda que tais referências referem-se 
a situações ocorridas em Brasília ou em São Paulo, 
sem nenhuma relação com a Operação Lava Jato", 
sustenta Zanin Martins.

Na avaliação do advogado de Lula, "não há como 
sustentar a vinculação do caso ao ministro Edson 
Fachin no âmbito do Supremo Tribunal Federal em 
razão de ser ele o relator da Operação Lava Jato 
naquela Corte e tampouco a remessa de parte da de-
lação a Curitiba". De acordo com o Regimento Interno 
do STF, Fachin poderá rever sua decisão ou, então, 
encaminhar o recurso para julgamento da Segunda 
Turma da Corte máxima (AE).

Defesa de Lula recorre de envio de delação da JBS a Moro


