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Economia Brasileira: 
“tempus fugit”-

o tempo voa
Entre os grandes 

desafi os para a 

economia brasileira 

temos uma série de 

medidas econômicas 

que necessitam serem 

aprovadas pelo 

Congresso e anunciadas 

pelo Poder Executivo do 

país

Estas medidas devem 
acontecer e gerar efei-
tos dentro de um deter-

minado tempo. Serem anuncia-
das neste ou no próximo mês 
e gerar seus efeitos de forma 
rápida. O tempo e a ausência 
de medidas econômicas que 
tragam ajustes signifi cativos, já 
causaram desgastes e substi-
tuições de antigos ministros da 
economia. De modo recente, 
alguns deles, exatamente de-
pois de uma discordância sobre 
as medidas necessárias para 
reestabelecer o reequilíbrio 
da dívida pública.

Será que a situação con-
juntural da economia mostra 
a superação desta situação 
econômica? Claro que não! E 
ainda temos no nosso ambiente 
uma situação crítica: contamos 
com um universo de 14 milhões 
de desempregados e com as 
dívidas dos estados da União 
onerando o governo central e 
instituições públicas.

John Maynard Keynes, fa-
moso economista britânico 
também lembrou da questão 
do tempo quando mencionou 
que no “longo prazo todos 

estaremos mortos”. O tempo 
inevitavelmente voa – “tempus 
irreparabile fugit”.

O artigo 2º da Constituição 
Federal declara que: “São 
Poderes da União, indepen-
dentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”. Cada um destes 
poderes age, neste momento, 
em sintonia com seus tempos 
e interpondo as suas próprias 
características e questões 
peculiares.  Estes tempos e ca-
racterísticas parecem ignorar 
a estrutura necessária para o 
ajuste desejável da sociedade 
e do Brasil. 

Os poderes aparentam ig-
norar as necessidades da 
população.

Também a atual estabilidade 
econômica não é confortável 
para a sociedade. Produz um 
cenário recessivo, como ao 
manter as elevadas taxas de 
juros. Não gera uma reversão 
para uma taxa signifi cativa 
de crescimento econômico, 
com valores acima de 1% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

O tempo está passando e 
caso este fator não seja consi-
derado essencial, a sociedade 
brasileira pagará um preço 
maior ao alongar a recessão 
com os seus indesejáveis efei-
tos para o país.
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Ética abre 
prazo para 

decidir sobre 
mandato de 

Aécio 
O Conselho de Ética do 

Senado terá cinco dias úteis, 
a partir de hoje (20), para 
decidir se aceita ou não o 
pedido de abertura de pro-
cesso que pede a cassação 
do mandato do senador 
afastado  Aécio Neves. O 
presidente do Conselho, 
senador João Aberto Souza 
(PMDB-MA), só tomou co-
nhecimento ontem (19) da 
representação.

O pedido foi apresenta-
do pela Rede e pelo PSOL 
depois que Aécio foi citado 
na delação premiada do em-
presário Joesley Batista, um 
dos donos do grupo JBS. Os 
partidos oposicionistas argu-
mentam que houve quebra 
de decoro parlamentar pelo 
senador. Segundo o depoi-
mento do empresário, Aécio 
teria pedido R$ 2 milhões em 
propina para pagar despesas 
com sua defesa no âmbito 
das investigações da Ope-
ração Lava Jato. A denúncia 
motivou o afastamento do 
senador pelo STF.

A análise da representação 
no Conselho de Ética ocor-
rerá na mesma semana que 
o STF deve julgar o segundo 
pedido de prisão preventi-
va do senador. O primeiro 
pedido de prisão enviada 
pela Procuradoria-Geral de 
República (PGR) foi negado 
pelo relator do caso, ministro 
Edson Fachin, que decidiu 
somente afastar Aécio das 
atividades de senador. A 
PGR entrou com um agravo 
contra a decisão, ao mesmo 
tempo em que a defesa do 
senador interpôs um agravo 
para garantir a liberdade 
dele. O julgamento está mar-
cado para hoje (20) (ABr).

A Comissão do Esporte da Câmara debate ama-
nhã (21) o projeto que regulamenta a publicidade 
de bebidas com elevado teor de açúcar. De acordo 
com a proposta, propagandas de bebidas não alco-
ólicas e fabricadas industrialmente, que sejam adi-
cionadas de açúcar ou qualquer outro edulcorante, 
poderão ser obrigadas a trazer advertência sobre 
os malefícios do consumo excessivo de açúcar. 

O projeto, que está em análise na Comissão de 
Esporte, proíbe ainda que indústrias de refrige-
rantes, bebidas com gás e derivados patrocinem 
modalidades esportivas. De acordo com a ONU, 
a quantidade de açúcar livre não deve passar 
de 10% do consumo diário de energia de uma 
pessoa. Novos estudos da OMS demonstram, no 

entanto, que a redução para menos de 5% – o 
equivalente a seis colheres ou 25 gramas de 
açúcar por dia – proporciona benefícios ainda 
maiores para a saúde

“As recomendações da OMS se baseiam em 
evidências que mostram que a quantidade de 
açúcar ingerido está atrelada ao ganho de peso 
em adultos. Além disso, apontam que as crianças 
que mais consomem bebidas açucaradas, como os 
refrigerantes, têm mais chances de se tornarem 
obesas”, explica o deputado Ezequiel Teixeira 
(Pode-RJ), que pediu a realização da audiência. 
A audiência pública será interativa. Os cidadãos 
podem participar enviando perguntas e comen-
tários pelo portal e-Democracia (Ag.Câmara).

Aureo: não é raro que produtos a granel sejam

servidos em bandejas opacas.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que obriga super-
mercados e estabelecimentos 
semelhantes a acondicionar os 
produtos vendidos a granel em 
embalagens transparentes, que 
permitam ao consumidor ver o 
conteúdo de qualquer ângulo 
de visão. A medida está prevista 
no projeto do deputado Celso 
Pansera (PMDB-RJ), e recebeu 
parecer pela aprovação do rela-
tor, deputado Aureo (SD-RJ).

O relator avaliou que a ini-
ciativa preserva o direito do 
consumidor à informação e à 
saúde. “Não é raro que produtos 
a granel, como frutas e grãos, 
sejam servidos em bandejas es-
curas ou opacas. Só ao chegar-
mos em casa constatamos que 
unidades mais frescas fi caram 

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado 
pode votar amanhã (21) um 
projeto que detalha a forma 
como um ofendido deve 
obter direito de resposta, 
ou retifi cação, em matéria 
divulgada por meios de co-
municação social. O projeto é 
do senador Roberto Requião 
(PMDB-PR). Se a ofensa ti-
ver sido cometida em mídia 
impressa (como jornais ou 
revistas), a reparação só 
pode ser feita por escrito. 

Se a ofensa se deu em mídia 
radiofônica, a resposta ou a 
retificação podem ocorrer 
de duas formas: por meio de 
texto escrito lido por agentes 
da emissora ou por meio de 
áudio, que pode ser gravado 
pelo próprio ofendido ou 
por alguém indicado por ele. 
Caso a ofensa tenha ocorrido 
em mídia televisiva, a vítima 
também tem duas maneiras 
de se defender: por meio de 
texto escrito lido por agentes 
da emissora de TV ou por meio 
de áudio ou audiovisual, que 
pode ser gravado pelo próprio 
ofendido ou por alguém indi-
cado por ele.

O texto que será votado é o substitutivo à proposta que promove uma série de alterações no sistema 

político-eleitoral brasileiro.

Este é um dos diversos 
itens incluídos na pauta 
de votações do Plenário 

do Senado. O texto que será 
votado é o substitutivo do se-
nador Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) à proposta cujo texto 
original promove uma série de 
alterações no sistema político-
-eleitoral brasileiro.

O relator optou por des-
membrar a matéria levando em 
consideração apenas pontos 
sobre os quais havia consenso. 
Também consta do substitutivo 
a autorização para que policiais 
e bombeiros retornem aos seus 
cargos após o fi m de mandatos 
eletivos. O texto estabelece que 
a idade mínima para os cargos 
de governador e vice passam 
dos atuais 30 anos para 29, de 
forma a permitir que jovens 
possam ocupar tais cargos. 

A PEC 64/2016 inclui o crime 
de estupro na lista de delitos 
imprescritíveis e inafi ançáveis 
pode ser votada em segundo 
turno. A possibilidade de pu-
nição pelo ato não se esgotará 

Senador Dário Berger (PMDB-SC).

A ideia de antecipar os feria-
dos para as segundas-feiras é a 
primeira da pauta a ser analisa-
da pela Comissão de Educação 
hoje (20). De acordo com o 
projeto, que tem esse objetivo, 
feriados cujas datas caírem 
entre terça e sexta-feira serão 
antecipados para as segundas. 
A proposta, do senador Dário 
Berger (PMDB-SC), não afeta 
datas simbólicas como 1º de ja-
neiro, 1º de maio, 7 de setembro 
e 12 de outubro, nem o Natal, 
o Carnaval, o Corpus Christi e 
a Sexta-feira Santa. 

A medida também não valerá 
para os feriados que caírem aos 
sábados e domingos. O parecer 
do relator Hélio José (PMDB-
-DF) é favorável à aprovação da 
proposta, que será votada em 
caráter terminativo. Além do 
projeto relacionado aos feriados, a 
CE tem outros 14 itens em pauta. 
Também poderá ser votado em 

decisão terminativa o projeto do 
senador Telmário Mota (PDT-
-RR), que institui os territórios 
étnico-educacionais (TEE) como 
forma facultativa de organização 
da educação escolar indígena. 
O parecer do relator, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), é 
favorável à aprovação do projeto.

Na justifi cativa, Telmário ar-
gumenta que os territórios étni-
co-educacionais compreendem 
terras indígenas, ainda que des-
contínuas, que sejam ocupadas 
por povos que mantêm relações 
inter-societárias caracterizadas 
por raízes históricas, relações 
políticas e econômicas, fi liações 
linguísticas e práticas culturais 
compartilhadas. Esses territó-
rios, estabelecidos após ampla 
discussão, poderão propor-
cionar a eles a oportunidade 
de participar da defi nição dos 
caminhos pedagógicos a serem 
percorridos (Ag.Senado).
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Pedro França/Ag.Senado

Senado vota reforma política, 
fi m da prescrição para 

estupro e Simples Municipal
A partir de hoje (20) os senadores poderão votar, em primeiro turno, a redução da idade mínima para 
os cargos de governador e vice-governador

com o passar do tempo e não 
será possível ao criminoso 
ser liberado para aguardar 
julgamento em liberdade me-
diante pagamento de fi ança. 
Também poderão ser votadas 
em primeiro turno outras duas 
propostas. A que cria o Simples 
Municipal, um regime simplifi -

cado de prestação de contas 
para os pequenos municípios, 
e a que   permite ao Congresso 
entrar em recesso no meio do 
ano mesmo sem a aprovação 
da LDO. 

Também deve ser votado 
durante a semana o projeto que 
concede prioridade especial 

entre os idosos às pessoas com 
mais de 80 anos. A proposta 
determina expressamente que 
os maiores de 80 anos terão 
prioridade em atendimentos 
de saúde, exceto em emergên-
cias, e em processos judiciais. 
A proposta tem parecer pela 
aprovação (Ag.Senado).

Projeto altera Lei do Direito
de Resposta

O relator da proposta na 
CCJ, senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE), incluiu a 
possibilidade de reparação por 
ofensa ocorrida na internet. 
Mas, se a ofensa tiver sido em 
áudio ou audiovisual, a vítima 
pode usar os mesmos recursos, 
gravando pessoalmente a defesa 
ou indicando alguém para fazê-
-lo. “O ofendido pode apresentar 
pessoalmente sua resposta. Mas 
essa prerrogativa não signifi cará 
que ele possa se apresentar 
pessoalmente, em tempo real, 
na televisão ou no rádio, para 

falar de vontade própria, sem 
se submeter a qualquer juízo 
prévio, seja do próprio veículo 
de comunicação na fase con-
sensual, ou do Judiciário”.

O projeto está em caráter 
terminativo na CCJ. Como 
recebeu uma emenda substi-
tutiva do relator, senador An-
tonio Carlos Valadares, o texto 
precisa passar por dois turnos 
de votação na comissão. Se 
for aprovado e não houver 
recurso de nove senadores ao 
Plenário, o texto segue para a 
Câmara (Ag.Senado).

Exigência de embalagem 
transparente para produtos a granel

sobrepostas a outras impres-
táveis ao consumo”, observou 
Aureo. A proposta estabelece 
que quem descumprir a medida 
será punido com base no Código 
de Defesa do Consumidor.

O texto aprovado é um subs-
titutivo que insere a determi-
nação na Lei 10.962/04, que 

trata da oferta e das formas de 
afi xação de preços de produtos 
e serviços para o consumidor. 
O projeto original não alterava 
nenhuma lei. A proposta trami-
ta em caráter conclusivo e será 
analisada ainda pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Antecipar feriados 
para as segundas

está em pauta

Proposta proíbe indústrias de 
refrigerantes de patrocinar esportistas

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse 
que pretende votar na primeira semana de julho 
o projeto que regulamenta a atividade de lobby 
e de grupos de pressão junto ao setor público. O 
anúncio foi feito durante audiência com a deputa-
da Cristiane Brasil (PTB-RJ) e representantes da 
Associação Brasileira de Relações Institucionais e 
Governamentais (Abrig).

O texto que trata do assunto foi aprovado no fi m 
do ano passado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. Trata-se de um substitutivo de Cristiane ao 
projeto que defi ne a atividade como “representação 
de interesses nas relações governamentais”. Para 

separá-la de qualquer outra atividade, o texto frisa 
que esses agentes pretendem modifi car legislações 
ou projetos em análise no Legislativo.

Agentes públicos que façam lobby em outras ins-
tituições também serão submetidos à nova lei. É co-
mum que órgãos públicos tenham representantes no 
Legislativo para, por exemplo, defender o interesse 
do governo ou da instituição durante a tramitação de 
projetos. Eles terão o mesmo tratamento de lobistas 
da iniciativa privada ou de grupos de pressão. Além 
disso, as audiências com parlamentares ou agentes 
governamentais devem ser registradas formalmente 
em agendas públicas (Ag.Câmara).

Projeto que regulamenta lobby deve ser votado em julho


