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Despoluição dos 
oceanos não pode 
morrer na praia

A Conferência sobre os 

Oceanos, realizada pela 

ONU, em Nova York, 

durante a Semana do 

Meio Ambiente, suscita 

ampla refl exão sobre as 

causas da poluição e da 

grande concentração 

de plásticos e outros 

materiais nas águas, 

apontadas no evento 

A questão crucial a ser 
enfocada sob o ponto de 
vista urbanístico refere-

-se às políticas públicas para 
o uso e ocupação do solo nas 
orlas marítimas, em especial 
nos países em desenvolvimen-
to. Caso esse desafi o não seja 
enfrentado com efi cácia e de-
terminação pelos governos, o 
movimento global da ONU pela 
limpeza dos mares morrerá na 
praia, literalmente. 

É notório que a ocupação 
urbana das nações banhadas 
pelos oceanos dá-se principal-
mente em suas regiões costei-
ras. Veja o caso do Brasil, onde 
85% dos habitantes vivem ao 
longo de seus 8,5 mil km de 
costas. Esse adensamento 
populacional não é acompa-
nhado dos necessários inves-
timentos em infraestrutura, 
como drenagem, saneamento 
básico e gestão de resíduos. 
Essa omissão e/ou falta de 
compromisso de planejamento 
e investimentos em infraestru-
tura são fatores determinantes 
no incremento da poluição em 
todas as suas formas, sólidas 
ou líquidas. 

Não é de hoje que o Instituto 
Trata Brasil vem alertando 
sobre os problemas e conse-
quências da inexistência de 
saneamento em nosso país. 
Os números falam por si só: 
somente 42,6% dos esgotos são 
tratados. Mais de 100 milhões 
de brasileiros não têm acesso 
a esse serviço. Em termos de 
volume, as capitais brasileiras 
lançaram 1,2 bilhão de metros 
cúbicos de esgotos na natu-
reza em 2013. Este problema 
repete-se ano a ano. Os inves-
timentos, embora prioritários, 
são insufi cientes. 

O rápido e gigantesco cres-
cimento urbano constatado 
no Brasil nos últimos 50 anos 
(estima-se que 90% dos ha-
bitantes estejam vivendo nas 
cidades), sem as devidas con-
trapartidas, pode ser apontado 
como o grande responsável 
pela situação precária de in-
fraestrutura de saneamento 
em que nos encontramos. As 
cidades cresceram, na maio-
ria das vezes, desprovidas de 
planejamento urbano, optando 
pelo espalhamento ao invés 
do adensamento, com duplo 
efeito negativo: oneraram-se 
imensamente os custos per 
capita em saneamento, com-
prometendo a capacidade de 
investimentos dos governos 
nesse setor; e se provocaram 
imensos danos ao meio am-
biente. 

Resultado: estima-se hoje 
que o custo da universalização 

do saneamento para o Brasil 
seja de R$ 313,2 bilhões! 
Trata-se de montante abso-
lutamente inviável num país 
em constante crise fi scal! A 
inexistência de saneamento 
é também algoz da saúde e 
educação, áreas sensibilís-
simas para um planeta mais 
sustentável.  Sem condições 
mínimas de habitabilidade e 
higiene, diminui-se a proba-
bilidade de construirmos uma 
nação habitada por pessoas 
conscientes de seu papel de 
protagonistas na conservação 
do meio ambiente. 

É no conforto e segurança 
do lar que se constrói a família 
e a dignidade dos indivíduos. 
Se os cidadãos não cuidam e 
se orgulham de seu ambiente 
mais próximo, sua casa e sua 
escola, de nada adianta pedir-
-lhes que preservem o Planeta. 
Nunca foi tão importante prio-
rizarmos o nosso crescimento 
com o devido planejamento 
urbano, principalmente em 
nosso litoral, região preferida 
dos brasileiros. Nesse sentido, 
já existem boas iniciativas, 
como a inteligente lei do Zone-
amento Ecológico-Econômico 
da Baixada Santista, que classi-
fi cou os nove municípios dessa 
Região Metropolitana por tipos 
de ocupação. 

Foram anos de análise dos 
órgãos públicos competentes 
e sociedade civil, das particu-
laridades urbano/ambientais 
de cada área, para se concluir 
quem, onde e o que se pode 
fazer em termos de ocupação 
do solo. Com a lei, estabeleceu-
-se um caminho seguro para o 
desenvolvimento sustentável 
e a prevenção à degradação 
ambiental. Ao redor do mun-
do, multiplicam-se numerosos 
bons exemplos de ocupações 
planejadas, inúmeras no litoral, 
que certamente não se incluem 
entre os fatores de poluição 
dos mares, nem da deteriora-
ção ecossistêmica. 

O Brasil tem milhares de 
quilômetros de costa, mas não 
consegue tirar proveito dessa 
riqueza natural, pois projetos 
ou planos de desenvolvimento 
urbano sustentáveis são difi -
cultados e até impedidos, sob 
diversas alegações, principal-
mente as de cunho ambiental.  
Porém, o que está poluindo de 
fato é a ocupação irracional e 
desordenada do solo, que é 
crescente. 

As nações desenvolvidas já 
têm cidades planejadas, com 
um meio ambiente equilibrado, 
segurança, educação, saúde, 
transporte e riqueza. Está na 
hora de nos juntarmos a elas, 
incentivando e multiplicando 
iniciativas de projetos e empre-
endimentos sustentáveis, sob 
o risco de legarmos às novas 
gerações um país carente de 
infraestrutura, ecologicamen-
te desequilibrado, pobre, inse-
guro e poluidor dos oceanos. 

Ainda é tempo de reconstruir 
o futuro. 

(*) - É diretor da Fiabci/Brasil e diretor 
de Marketing da Sobloco Construtora.
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Pezão discute 
venda da Cedae 
com BNDES e 
governo 

O governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
se reuniu ontem (24) com o 
presidente do BNDES, Paulo 
Rabello de Castro, e o ministro-
-chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência, Moreira Franco, 
para discutir o processo de 
privatização da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae). 
No último dia 20, o BNDES 
divulgou que seu corpo técnico 
já havia começado a analisar 
a viabilidade da compra da 
companhia, após ter recebido 
a demanda do governo federal.

Sob protestos de funcionários 
e movimentos sociais, a venda 
da Cedae foi aprovada pela As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) em 
fevereiro. A privatização era 
uma das exigências do governo 
federal para que o estado do Rio 
entrasse no Regime de Recupe-
ração Fiscal, que aguarda agora 
a homologação da União. Com 
o acordo, o estado do Rio vai 
adiar o pagamento de dívidas 
com a União por três anos. A 
venda da companhia servirá 
de garantia para a concessão 
de um empréstimo de R$ 3,5 
bilhões ao estado (ABr).

Além da CPI da Previdên-
cia, única em funciona-
mento, três comissões 

estão à espera de instalação: a 
dos Maus-Tratos às Crianças, 
a do BNDES, e a CPI Mista do 
BNDES/JBS e J&F. Instalada 
em maio, a CPI da Previdência, 
presidida pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS) e relatada pelo 
senador Hélio José (PMDB-
-DF), tem até o dia 8 de setem-
bro para encerrar os trabalhos, 
mas os senadores já anunciaram 
que vão pedir prorrogação e 
mostrar na conclusão dos tra-
balhos que a Previdência não 
é defi citária.

A CPI dos Maus-Tratos às 
Crianças, criada em abril, teve 
seus integrantes designados 
pouco antes do recesso parla-
mentar de julho e, por isso, sua 
instalação fi cou acertada para o 
segundo semestre. Criada por 
iniciativa do senador Magno 
Malta (PR-ES), ela terá sete 
titulares e cinco suplentes. A 
comissão investigará casos de 
violência, abuso e pedofi lia, 
além de jogos virtuais que 
estimulam menores a cometer 
automutilação e até suicídio, 
como o da Baleia Azul. Para 
enfrentar esse tipo de crime, 
o senador quer ouvir especia-

A proposta da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) está 

em análise na Comissão de Constituição e Justiça.

A Câmara analisa o projeto 
do deputado Jones Martins 
(PMDB-RS), que destina a 
entidades que trabalham com 
a recuperação de dependentes 
químicos o patrimônio apreen-
dido do tráfi co de drogas. Atual-
mente, o montante apreendido 
vai para o Fundo de Prevenção, 
Recuperação e de Combate ao 
Abuso de Drogas (Funcab), 
cujos recursos são aplicados 
em diversas iniciativas aprova-
das pelo Conselho Federal de 
Entorpecentes.

Pela proposta, o dinheiro 
do Funcab será direcionado 
exclusivamente a instituições 
que atuam na recuperação 
de dependentes químicos. O 
texto também altera a Lei de 
Drogas (11.343/06) para incluir 
a obrigatoriedade de repasse 
de recursos confiscados do 
tráfi co para o tratamento de 
dependentes.

Para Martins, a mudança na 
legislação é uma maneira de 
frear o crescimento do tráfi co 
de drogas. 

“Muitos bens se deterioram 

Jones Martins: medida gera 

benefícios para a sociedade.

Deputados analisam propos-
ta que admite a livre estipulação 
de condições do contrato de 
trabalho entre empregadores 
e empregados ocupantes de 
cargos de gestão, ou seja, ge-
rentes, diretores e chefes. O 
assunto é tratado no projeto 
do deputado Laercio Oliveira 
(SD-SE), que altera a CLT. Se-
gundo a lei atual, os contratos 
de trabalho são livres, desde 
que não se choquem com as 
disposições de proteção ao 
trabalho, os contratos coletivos 
e as decisões das autoridades 
competentes. O projeto acres-
centa a exceção à lei.

Laercio Oliveira explica que 
admitir o contrato de gestão 
na lei possui respaldo consti-
tucional uma vez que seria de 
livre e exclusiva convenção 
entre as partes interessadas. 
Os cargos de gestão, afi rma, 

devem ser tratados de forma 
mais especializada, em razão da 
complexidade e da infl uência de 
seus ocupantes na estabilidade 
e na consolidação da atividade 
empresarial.

“Ao reconhecer a existência 
de cargo de confi ança, com po-
deres de mando e de admissão 
e contratação de pessoal, por 
exemplo, seria justa a previ-
são de forma especializada de 
contratação”, defende Oliveira. 
“A regulamentação de contrato 
por cargo de gestão permitirá 
que o empregado negocie di-
retamente com o empregador 
questões relativas a cumpri-
mento de jornada, a fraciona-
mento de férias e a participação 
nos lucros”. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de 
Trabalho; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Julio Lopes (PP-
-RJ), que amplia os serviços 
prestados por cartórios de ofí-
cio de registro civil de pessoas 
naturais.

Pelo texto, esses órgãos são 
chamados de “ofícios da cida-
dania” e podem prestar serviços 
em convênio, credenciamento 
ou matrícula. Os cartórios de re-
gistro civil são responsáveis por 
atestar fatos da vida civil dos 
indivíduos como nascimento, 
casamento, divórcio ou morte

O objetivo é aproveitar a fé 
pública desses cartórios e a 
presença deles em várias lo-
calidades do País para ampliar 
a rede de atendimento das 
entidades parceiras ou conve-
niadas. O documento seguirá 
preferencialmente por meio 
eletrônico.

Segundo Lopes, a proposta 
vai ampliar a expansão de 
órgãos e entidades da admi-
nistração pública, sem cus-
tos, pelo aproveitamento da 
capilaridade dos serviços do 
registro civil. 

Lopes: O projeto visa a 

disponibilização de serviços 

públicos mantendo

a segurança jurídica

através da fé pública.

Os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário po-
derão contar com um siste-
ma de avaliação de políticas 
públicas, conforme prevê a 
proposta que aguarda desig-
nação de relator na Comissão 
de Constituição e Justiça. A 
proposição estabelece que 
os Três Poderes manterão 
sistema integrado de avaliação 
com o objetivo de promover 
o aperfeiçoamento da gestão 
pública, que avaliará a eco-
nomicidade, a efetividade, 
a efi cácia e a efi ciência das 
ações governamentais.

O sistema dará subsídios 
técnicos à formulação de 
novas políticas públicas, 
observando o princípio da 
periodicidade, e será exercido 
com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e dos 
órgãos integrantes do sistema 
de controle interno de cada 
poder. A proposição é da se-
nadora Maria do Carmo Alves 
(DEM-SE). Ela considera que 
a criação de um sistema de 
avaliação deve colaborar para 
evitar o desperdício de recur-
sos com políticas públicas que 
não promovem melhorias em 
determinado cenário socio-
econômico. A senadora cita 
exemplos de outros países que 

O BNDES e empresas do grupo JBS também estão na mira dos senadores.
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Senado volta do recesso 
em agosto com quatro CPIs
Na volta do recesso parlamentar, em agosto, quatro comissões parlamentares de inquérito (CPIs) 
devem funcionar no Senado

listas e órgãos públicos, como 
a Polícia Federal e o Ministério 
Público.

“Isso nos ajudará a construir 
uma legislação e, mais que isso, 
fazer uma investigação segura, 
para que se possa colocar na 
cadeia todos os criminosos que 
continuam abusando e condu-
zindo ao sofrimento emocional 
e moral as crianças do nosso 
país”, — disse o senador Mag-
no Malta no requerimento de 
abertura da CPI. O BNDES e 

empresas do grupo JBS, dos 
irmãos Joesley e Wesley Batista, 
que tiveram depoimentos de 
delação premiada homologados 
pela Justiça, também estão na 
mira dos senadores.

A CPI do BNDES teve apoio 
de 37 senadores, 10 a mais 
do que o número mínimo 
necessário. O autor do reque-
rimento, Roberto Rocha (PSB-
-MA), quer apurar possíveis 
irregularidades nos créditos 
concedidos para expandir 

companhias nacionais. O nú-
mero mínimo de indicações 
— sete dos 13 titulares — foi 
alcançado pouco antes do re-
cesso. Ainda faltam nomes do 
PMDB para três vagas, além 
de uma das três indicações do 
Bloco Social Democrata (PSDB 
e DEM), que fi cou em aberto 
após desistência do senador 
Dalírio Beber (PSDB-SC). Com 
recursos do BNDES, o grupo 
conseguiu a liderança mundial 
no mercado de carnes (ABr).

Sistema de avaliação de políticas 
públicas pelos Três Poderes

já adotam iniciativas de análise 
das políticas públicas.

“No Brasil, as avaliações 
de programas sociais não são 
prática difundida e não há uma 
cultura de prever o sistema 
de avaliação de determinada 
política desde sua concepção. 
Neste aspecto, portanto, esta-
mos em situação menos favorá-
vel em relação a outros países 
latino-americanos. No México, 
por exemplo, existe órgão es-
pecífi co com função de avaliar 
as políticas nacionais, prática 
compulsória naquele país. No 
Chile, Congresso e Executivo 
delegam a órgão do Ministé-

rio da Fazenda a função de 
promover a avaliação dos 
programas sociais do Estado. 
Outros países, como Canadá 
e França, também já possuem 
essa cultura”, observa Maria 
do Carmo Alves na justifi cativa 
da proposta.

A senadora explica ainda que 
o objetivo da proposta é tornar 
a avaliação dos programas 
governamentais uma ativida-
de rotineira e obrigatória na 
Administração Pública. Essa 
prática, afirma ela, agrega 
transparência ao setor público 
e  torna mais efi ciente o gasto 
governamental (Ag.Senado).

Dinheiro confi scado do 
tráfi co para recuperação 

de dependentes

aguardando o fi nal do processo 
criminal. Assim, é melhor para 
toda a sociedade que tal patri-
mônio seja revertido a entida-
des que atuam na recuperação 
de dependentes químicos”, 
argumenta. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Segurança Pública; de Segu-
ridade Social; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Proposta amplia serviços 
prestados por cartório de 

registro civil

“Os ofícios da cidadania cons-
tituem marco extraordinário de 
avanço rumo a efi ciência, sim-
plifi cação e desburocratização, 
aliando economia e ampliação 
de acesso aos cidadãos”. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Contrato de trabalho mais 
livre para gerentes e diretores


