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Mortalidade infantil e 
saneamento básico 

Os indicadores de 

mortalidade infantil 

de uma nação 

fi guram como um dos 

principais instrumentos 

para analisar o seu 

desenvolvimento

Não por acaso, as crianças 
são as mais afetadas 
pelas condições socio-

econômicas e de infraestru-
tura de um país. Um relatório 
recente da OMS reforça que 
o saneamento básico deve ser 
uma das principais preocupa-
ções governamentais para os 
cuidados com a infância. O 
estudo revela, por exemplo, 
um número maior de mortes 
de crianças brasileiras, com 
idade menor de cinco anos, que 
moram em áreas insalubres, 
em comparação com nossos 
vizinhos argentinos e chilenos.  

A falta de água e esgotamen-
to sanitário afeta diretamente a 
saúde da população infantil. As 
doenças como diarreia, malária 
e pneumonia estão entre as 
causas mais comuns de mortes 
de crianças entre um mês de 
idade e cinco anos, segundo a 
OMS. Essa tragédia que assola 
a população mais pobre do 
país poderia ser evitada com 
acesso, por exemplo, à água 
tratada e saneamento básico, 
entre outros fatores. O estudo 
aponta que essa difícil situação 
não é exclusividade nacional. 
No mundo, a OMS aponta que 
problemas causados pela po-
luição do ar, tabagismo passivo, 
água suja, falta de sanitários e 
higiene inadequada provocam 
a morte de 1,7 milhão de crian-
ças todos os anos. 

A inversão dessa realidade só 
será possível com investimen-
tos maciços em saneamento 
básico e abastecimento de 
água, garantindo a universa-
lização desses serviços para a 
população brasileira. Segundo 
dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamen-
to (SNIS) 2015, ainda temos 
muito caminho pela frente para 
atender essa demanda essen-
cial para o desenvolvimento 
socioeconômico brasileiro. O 
levantamento mostra que o 
índice médio de tratamento 

de esgoto no país chega a 
apenas 42,7% das moradias 
da região urbana atendidas 
pela pesquisa. 

Esses indicadores já foram 
bem piores e graças aos in-
vestimentos em saneamento 
básico até agora realizados, 
aumentando o número de do-
micílios com atendimento de 
esgoto, água potável e coleta 
de lixo, que o país conseguiu 
reduzir a mortalidade infantil, 
segundo dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística). 

Por isso, o setor deve ser 
visto como prioridade para 
qualquer governo, indepen-
dente do cunho ideológico. 
Uma das principais conquistas 
para o desenvolvimento da 
infraestrutura nessa área foi 
a entrada em vigor da Lei do 
Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/07), um novo marco 
para o país. A nova legislação 
tornou-se uma nova referência 
regulatória do saneamento 
básico brasileiro e estabeleceu 
o Plansab (Plano Nacional de 
Saneamento Básico), com o 
objetivo de universalizar os 
serviços de abastecimento de 
água e saneamento até o ano 
de 2033. 

Estudos recentes mostram 
que os investimentos realiza-
dos no setor nas últimas déca-
das fi caram aquém das reais 
necessidades da realidade do 
país. Por isso, se mantermos os 
ritmos atuais de investimentos 
nessa rubrica, os novos cálcu-
los projetam a universalização 
do abastecimento de água 
somente em 2043 e do esgo-
tamento sanitário em 2054. 

Basta lembrar ainda que a 
mesma OMS já mostrou que 
para cada R$ 1 investido em 
saneamento economiza-se R$ 
4 em saúde. Estamos em um 
momento que ou avançamos 
em obras e serviços essenciais 
de saneamento básico e abas-
tecimento de água ou vamos 
comprometer seriamente o 
desenvolvimento brasileiro nas 
próximas décadas. 

 
(*) - É presidente da Associação 

Paulista de Empresas de Consultoria 
e Serviços em Saneamento e Meio 

Ambiente, e membro da Diretoria da 
Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental.

Luiz Roberto Gravina Pladevall (*)

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, reforçou 
ontem (13) que determinou 
o cumprimento da decisão 
do STF de afastar do man-
dato o senador Aécio Neves. 
E afi rmou que os detalhes 
do afastamento devem ser 
defi nidos pelo STF. Ele dis-
se que tomou as medidas 
cabíveis como presidente da 
Casa, notifi cando Aécio da 
determinação do Supremo. 
“A decisão do ministro Fachin 
de afastar o senador Aécio foi 
liminarmente cumprida por 
essa presidência”, afi rmou.

Segundo Eunício, como não 
há previsão no regimento do 
Senado nem na Constituição 
sobre as medidas a serem to-
mada no caso de afastamento 
de parlamentar pela Justiça, 
as medidas adicionais devem 
ser determinadas pelo STF e 
serão cumpridas por ele. “Não 
tem previsão regimental e não 
tem previsão constitucional, 
o afastamento pela Justiça. 
Então, cabe ao ministro Fa-
chin determinar a forma de 
afastamento. Não cabe a mim. 
Eu cumprirei, como cumpri a 
decisão do afastamento, cum-

Com vínculos familiares 
interrompidos ou ine-
xistentes, esses cidadãos 

não possuem residência e tra-
balho territorialmente fi xos, 
mantendo-se sempre que pos-
sível fora do perímetro urbano.

De acordo com o projeto, a 
Política será adotada de forma 
descentralizada e articulada 
entre a União e os demais 
entes federativos. Entre os 
princípios que a regem, estão 
o atendimento humanizado e o 
respeito às condições sociais e 
diferenças de estilos e modos 
de vida. Assegurar o acesso 
amplo, simplifi cado e seguro 
aos serviços e programas que 
integram as políticas públicas de 
saúde em áreas como educação, 
previdência, assistência social, 
moradia, segurança, cultura, 
esporte, lazer, trabalho e renda é 
um dos 11 objetivos da proposta.

Na avaliação do parlamentar, 
um dos grupos populacio-

O andarilho deslocando por acostamentos de estradas e rodovias, sem destino certo.

Supremo nega pedido 
de liberdade para a 
irmã de Aécio 

A 1ª Turma do STF decidiu 
ontem (13) negar pedido para 
libertar Andrea Neves, irmã do 
senador afastado Aécio Neves, 
presa no mês passado, em Belo 
Horizonte, por determinação 
do ministro Edson Fachin. Por 
3 votos a 2, a Turma seguiu o 
voto divergente do ministro Luís 
Roberto Barroso, que se manifes-
tou pela manutenção da prisão. 
Segundo o ministro, mesmo com 
a apresentação de denúncia pela 
PGR, Andrea deve continuar presa 
porque outros fatos supostamente 
criminosos estão sendo apurados 
na investigação da JBS, que ainda 
está em andamento. 

O entendimento foi acompanha-
do pelos ministros Rosa Weber e 
Luiz Fux.  A Turma é composta 
por cinco ministros. O relator 
do pedido de liberdade, ministro 
Marco Aurélio, e Alexandre de 
Moraes foram vencidos. De acordo 
com o relator, a prisão preventiva 
não pode ser mantida apenas pela 
suposição da PGR de que Andrea 
poderia interferir nas investiga-
ções. Além disso, o ministro levou 
em conta que ela é ré primária e 
não possui antecedentes criminais.

Durante o julgamento, sem 
contestar o mérito das acusações, 
a defesa de Andrea pediu a subs-
tituição da prisão por medidas 
cautelares. Segundo os advogados, 
Andrea já foi denunciada pela PGR, 
e, por isso, não há necessidade da 
manutenção da prisão para garan-
tir o andamento das investigações, 
conforme sustenta a procuradoria. 
Na investigação, a irmã do sena-
dor é acusada de intermediar o 
pagamento de R$ 2 milhões pelo 
empresário Joesley Batista, dono 
da empresa JBS (ABr). 
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A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da 
Câmara aprovou o projeto 
do deputado Lúcio Vale (PR-
-PA) e outros, que criminaliza 
cinco condutas contra idosos 
e aumenta penas de crimes já 
previstos no Código Penal. A 
proposta inclui no Estatuto do 
Idoso os seguintes crimes:

- deixar de dar atendimento 
preferencial a idoso (pena: 
reclusão de 6 meses a 1 ano 
e multa);

 - deixar de comunicar à auto-
ridade responsável negligência 
ou discriminação contra idoso 
(reclusão de 6 meses a 1 ano);

- fraudar cadastro ou laudo 
para prejudicar idoso (reclusão 
de 2 a 5 anos e multa);

- negar ao idoso internado di-
reito a acompanhante (reclusão 
de 6 meses a 1 ano e multa); e

- deixar de notifi car violência 
contra idoso (reclusão de 2 a 5 
anos e multa).

O relator na comissão, depu-
tado Delegado Waldir (PR-GO), 
ressaltou que o projeto estabe-
lece normas para a proteção aos 
direitos das pessoas idosas e, 
por isso, merece ser aprovada. 

Delegado Waldir: projeto contribui para a proteção

das pessoas idosas.

Comissão de Trabalho 
aprova seguro de vida 
para motoboys

A Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados apro-
vou proposta, do deputado Celso 
Russomanno (PRB-SP), que 
obriga as empresas que utilizam 
serviço de motoboy – próprio 
ou terceirizado – a contratar 
seguro de vida e de invalidez 
permanente por acidente para 
os motociclistas.

A iniciativa consta no projeto 
que recebeu parecer favorável do 
relator, deputado André Figuei-
redo (PDT-CE). Ele incorporou 
na versão final as mudanças 
propostas no Senado. Uma das 
alterações deixa claro que o “va-
lor da indenização”, e não “o valor 
do seguro”, como previa o texto 
original, será de, no mínimo, 30 
vezes o salário base da categoria 
ou o registrado em carteira.

Outra mudança foi para supri-
mir a previsão de que cônjuges 
e herdeiros como benefi ciários 
do seguro. O relator justifi ca 
que o assunto já é tratado pelo 
Código Civil pelo qual o valor do 
seguro, na ausência do segurado, 
pode ser dividido entre cônjuge e 
herdeiros. A proposta já foi apro-
vada em 2012 na Câmara. Como 
foi modifi cada no Senado, está 
sendo analisada, mais uma vez, 
em caráter conclusivo. A próxima 
comissão da Câmara a votar a 
matéria será a de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Projeto estabelece política para 
dar assistência a andarilhos

Projeto apresentado pelo deputado Célio Silveira (PSDB-GO) institui a Política Nacional para a 
População em Situação de Errância, visando à inclusão social e cidadania de pessoas que estão 
permanentemente se deslocando por acostamentos de  estradas e rodovias, sem destino certo

nais que mais sofrem com a 
exclusão social são os anda-
rilhos de estrada. “Nas suas 
solitárias perambulações sem 
destino predeterminado pelos 
acostamentos das rodovias, 

deparam-se com as mais se-
veras adversidades que esse 
modo de vida impõe aos seus 
adeptos”, aponta Célio Sil-
veira, ao ponderar que esses 
andarilhos de estrada possuem 

características específi cas que 
tornam inadequadas, para 
os seus problemas, algumas 
políticas públicas voltadas às 
pessoas que moram nas ruas 
das cidades (psdbnacamara).

Eunício: STF deve defi nir regras 
sobre afastamento de Aécio

prirei a decisão complementar 
que venha da Suprema Corte”, 
afi rmou.

Na segunda-feira (12), a 
Diretoria-Geral do Senado 
divulgou nota em que negou 
estar descumprindo a de-
terminação STF de afastar 
Aécio do mandato. A reação 
da Casa ocorreu após a pu-
blicação de uma reportagem 
pelo jornal Folha de S.Paulo, 
que destacou que o nome de 
Aécio ainda consta no painel 
do Senado e seu gabinete 
funciona normalmente, o que 
confi guraria descumprimento 
da decisão do STF.

Na nota, a diretoria do Se-
nado ressaltou que, tão logo 
foi notifi cada sobre a decisão 
de Fachin, comunicou ao se-
nador sobre o seu afastamento 
e também informou que 
aguarda orientações comple-
mentares do Supremo sobre 
como proceder em relação 
ao afastamento. A defesa de 
Aécio divulgou nota na qual 
diz que ele “tem cumprido 
integralmente as medidas 
cautelares determinadas li-
minarmente pelo ministro 
Fachin, tendo se afastado do 
Senado e de quaisquer ativi-
dades parlamentares” (ABr).

Aprovada criminalização de 
condutas contra idosos

O texto muda de 1/3 para 2/3 o 
aumento de pena para o caso de 
homicídio doloso – quando há 
intenção – contra menor de 14 
ou maior de 60 anos, previsto no 
Código Penal. Também estabe-
lece elevação de 1/3 para pena 
de homicídio culposo contra 
essas pessoas.

No caso de violência domés-
tica praticada contra idoso ou 
menor de 14 anos, a pena sobe 
de 3 a 12 meses de detenção 
para 4 a 16 meses. Atualmente, 

a pena é aumentada apenas 
em crime contra pessoa com 
defi ciência. Também eleva em 
1/3 a pena, de 3 a 12 meses 
de detenção, para quem exige 
cheque-caução ou outra garan-
tia para atendimento médico de 
emergência de idoso, pessoa 
com defi ciência ou menor de 
14 anos. A proposta ainda será 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, antes 
de seguir para o Plenário(Ag. 
Senado)

Brasília - A decisão do PSDB 
de permanecer no governo 
não coloca um ponto fi nal na 
divisão interna do partido. 
Ontem (13), algumas horas 
depois de a Executiva nacio-
nal optar pela permanência 
da legenda na base aliada, os 
“cabeças-pretas” se reuniram 
para discutir como se compor-
tarão daqui em diante. Esses 
deputados estudam marcar 
posição, publicamente, para 
demonstrar que discordam dos 
rumos adotados na Executiva. 

Eles avaliam, no entanto, que 
ainda é muito cedo para fazer 
uma sinalização contrária à 
defi nida pela maioria dos tu-
canos. Por isso, é possível que 
os “cabeças-pretas” voltem a 
se manifestar publicamente 
somente na semana que vem. 
Dos 46 deputados que integram 
a bancada tucana na Câmara 
dos Deputados, 14 continuam 
fi rmes na defesa de que é pre-

ciso abandonar Michel Temer. 
São esses parlamentares que 

seguem se reunindo frequen-
temente para se organizarem 
a fi m de pressionar a cúpula. 
Uma das justificativas para 
não aceitaram, passivamente, 
a decisão da Executiva é que 
não houve votação defi nitiva 
sobre o desembarque entre 
os membros presentes. Na 
reunião realizada ontem, os 
“cabeças-pretas” avaliaram 
como positiva a declaração do 
presidente interino do partido, 
Tasso Jereissati (CE), ao fi nal 
do encontro. 

Na ocasião, o tucano admitiu 
que foi voto vencido na reunião, 
mostrando discordância com a 
decisão fi nal. “Esse não é meu 
governo, não é o governo dos 
meus sonhos. Não votei nem 
nele (Temer) nem nela (Dilma). 
Estão aí por causa da circuns-
tância do País, que nos levou a 
isso”, disse (AE).

‘Cabeças-pretas’ se 
reúnem para discutir 
posição após PSDB 

continuar no governo

Presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati (CE).

Pedro França/Ag.Senado


