
Sem planejamento, 
caminhamos para o passado 

O Brasil é um país 

que caminha para o 

passado. As políticas 

públicas não conseguem 

atender às crescentes 

demandas essenciais da 

população

A universalização dos 
serviços de saneamento 
básico e o abastecimen-

to de água potável é um dos 
exemplos que relegamos a 
segundo plano, enquanto os 
problemas se multiplicam em 
todos os estados brasileiros. 
A democracia é, sem sombra 
de dúvida, uma conquista 
inestimável, mas o calendário 
eleitoral se transformou na 
régua que dita o andamento 
da gestão pública e o planeja-
mento de longo prazo se desfaz 
na burocracia. 

A cada mudança de governo 
recomeçamos os trabalhos e 
avançamos aleatoriamente, 
sem qualquer definição de 
prioridades, investimentos 
ou prazos. Nesse viés sem 
ritmo, vamos caminhando em 
solavancos, sem realmente 
conseguir alcançar nossos 
objetivos. A engenharia na-
cional tem muito a contribuir 
para mudar esse panorama, 
inclusive inibindo a corrupção 
e garantindo empreendimen-
tos que realmente atendam às 
demandas da população. 

São os projetos de engenha-
ria, elaborados com critérios 
rigorosos e completos, que 
defi nem exatamente todas as 
etapas de um empreendimen-
to. Eles estabelecem desde a 
concepção de um projeto com-
pleto, passando pela licitação 
e contratação de companhia 
responsável, até a fi scaliza-
ção e a conclusão das obras. 
Esses projetos são capazes 
de detalhar os custos de cada 
etapa de um empreendimento, 
reduzindo margens de erros 
e inibindo o desperdício e o 
uso inadequado do dinheiro 
público. 

Sem um projeto detalhado, 
fi camos à mercê dos interesses 
das empresas executoras do 
empreendimento e corremos 
sérios riscos de receber obras 
e serviços em desacordo com 
suas reais necessidades. As 

experiências de planejamento 
de médio e longo prazo se mul-
tiplicam em várias nações. Re-
giões como a Califórnia (EUA) 
e uma boa parcela da Austrália, 
por exemplo, enfrentaram 
longos períodos de escassez 
de água. O problema afetou 
milhões de pessoas, mas foi 
superado com planejamento. 

As autoridades seguiram 
esse planejamento, que é 
atualizado e ajustado anual-
mente, para reverter a falta 
de recursos hídricos nessas 
localidades. Já na Europa, 
especifi camente a região de 
Lisboa alcançou índice de 7,9% 
de perdas de água graças a 
um sofi sticado programa de 
redução e rigorosa gestão. O 
indicador é bem inferior ao da 
média brasileira (37%). 

Vale ainda ressaltar que o 
planejamento contribui para 
o estímulo às companhias de 
engenharia e consultoria. O 
segmento é fundamental para 
o desenvolvimento do país pela 
capacidade de reunir os melho-
res talentos e promover inova-
ções para soluções adequadas 
às nossas verdadeiras deman-
das. Além disso, a capacidade 
técnica dessas corporações 
são, no caso brasileiro, motivo 
de orgulho por oferecer esses 
serviços para outras nações, 
uma forma de reconhecimento 
do nosso know how. 

Precisamos avançar nas 
propostas de prover o país 
para as próximas gerações. 
Um dos caminhos é enfrentar 
esses períodos de difi culdades 
econômicas consolidando um 
banco de projetos que, diante 
de suas características estra-
tégicas, podem ser imediata-
mente aplicados em momentos 
com melhores condições de 
investimentos. Assim nos ante-
cipamos às demandas futuras, 
sem a necessidade de começar 
tudo da estaca zero. 

Com planejamento, coragem 
e determinação, podemos 
colocar o desenvolvimento 
brasileiro no caminho certo. 

 
(*) - É presidente da Apecs 

(Associação Paulista de Empresas 
de Consultoria e Serviços em 

Saneamento e Meio Ambiente) e vice-
presidente da ABES-SP (Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental).
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Regulamentação da 
profi ssão de síndico 

A regulamentação da pro-
fi ssão de síndico será tema de 
audiência pública da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado 
na quinta-feira (21). Ao reque-
rer a realização do debate, o 
senador Hélio José (PMDB-DF) 
explicou que, atualmente, no 
âmbito do Distrito Federal, já 
foi instituído o curso de tecnó-
logo em gestão de condomínios 
pela Universidade do Distrito 
Federal (UDF), com vistas à 
profi ssionalização da atividade 
de síndico.

“Como a disciplina da ativi-
dade de síndico está disposta 
apenas no Código Civil Brasi-
leiro, é interessante que sejam 
discutidos os seus refl exos no 
âmbito do direito do trabalho, 
na medida em que cada dia mais 
a atividade de síndico assume 
contornos de atividade profi s-
sional remunerada”, disse.

Foram convidados para a au-
diência pública representantes 
da Associação Brasileira de Sín-
dicos e Síndicos Profi ssionais, 
do Ministério do Trabalho, do 
Conselho Federal de Adminis-
tração, do Conselho Regional 
de Administração do Distrito 
Federal e o coordenador do 
curso de tecnologia em gestão 
de condomínios da UDF. A 
reunião é interativa e possibilita 
a participação dos internautas 
com comentários e perguntas 
através do portal e-Cidadania 
(Ag.Senado).

A inclusão no Código Penal do crime de constran-
gimento ofensivo ao pudor em transporte público, 
é um dos itens da pauta da próxima reunião da Co-
missão de Constituição e Justiça do Senado amanhã 
(20). O projeto é de autoria do senador Humberto 
Costa (PT-PE) e prevê pena de dois a quatro anos 
para quem assediar ou molestar alguém dentro de 
ônibus, trem, metrô, avião ou qualquer outro meio 
de transporte público. Segundo o parlamentar, foi 
necessário atualizar a legislação devido ao aumento 

de casos de violência sexual deste tipo. O relator 
Magno Malta (PR-ES) concordou com a iniciativa e 
citou dados do jornal O Estado de S.Paulo, segundo 
os quais  foram registrados quatro casos por semana 
na em 2016 somente na capital paulista.

Segundo ele, a proposta encontra uma solução 
para o impasse hoje vigente na legislação. Salvo a 
hipótese de estupro, que exige violência ou grave 
ameaça, a conduta de frotteurismo (ato de se es-
fregar em outra pessoa) pode ser hoje enquadrada 

como importunação ofensiva ao pudor, contraven-
ção penal que sujeita o agente a apenas pena de 
multa, ou violação sexual mediante fraude, crime 
com pena de reclusão de dois a seis anos. “São 
dois extremos e nenhum oferece uma descrição 
adequada da conduta. O projeto cria uma solução 
intermediária, que nos parece acertada”, opinou.

O primeiro item da pauta da Comissão é a pro-
posta de renovação da Lei de Execução Penal, 
contida no projeto do senador Renan Calheiros 

(PMDB-AL), que traz soluções de mais possi-
bilidades de ressocialização dos condenados e 
tenta atacar problemas como superlotação dos 
estabelecimentos prisionais e excesso de presos 
provisórios. O texto prevê, por exemplo, incentivos 
fi scais para empresas que contratem egressos do 
sistema prisional, em percentual a ser regulamen-
tado. Também amplia as hipóteses de remição de 
pena, que passam a incluir o artesanato e a leitura, 
além do trabalho e do estudo (Ag.Senado).

Trabalhadores querem a criação de um grupo de trabalho para 

defi nir medidas de proteção ao emprego no âmbito

do acordo de leniência fechado com a JBS.

A Comissão de Direitos Hu-
manos proporá à Procuradoria-
-Geral da República (PGR) a 
criação de um grupo de trabalho 
para defi nir medidas de prote-
ção ao emprego e ao trabalha-
dor no âmbito do acordo de 
leniência fechado com a JBS. 
O encaminhamento foi tomado 
ontem (18) após audiência que 
discutiu o tema.

Segundo o vice-presidente 
da CDH, Paulo Paim (PT-RS), 
a comissão proporá ao Mi-
nistério Público que técnicos 
indicados pela própria JBS, 
pelo Ministério do Trabalho, 
pelas confederações sindicais 
e pelo Ministério Público do 
Trabalho façam parte desse 
colegiado. Também deverão 
compor o grupo o próprio Paim 
e um representante da PGR. 
“É preciso que se estabeleçam 
medidas compensatórias aos 
trabalhadores em caso de venda 
ou fechamento das unidades”, 
pontuou o senador.

O advogado Marthius Sa-
vio Cavalcante Lobato, da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria de 
Alimentação (Contac), disse 
que o acordo de leniência do 
Ministério Público (MPF) com 
a JBS não prevê medidas de 
proteção ao emprego ou sal-
vaguardas aos trabalhadores. 
Lobato e outros participantes 

A cerimônia de posse de Raquel Dodge ocorreu

na manhã de ontem (18).

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, participou 
na manhã de ontem (18) da 
cerimônia de posse de Raquel 
Dodge, primeira mulher a 
comandar a Procuradoria-
-Geral da República. “Acho 
que ela [Raquel Dodge] disse 
exatamente aquilo que todos 
esperamos. Não tenho dúvida 
que a doutora Raquel fará o 
compromisso que fez aqui 
publicamente, de dizer que 
ninguém está abaixo ou acima 
da lei, nem o presidente da 
República, nem ninguém”, 
afi rmou Eunício.

A posse ocorreu na sede 
da PGR em Brasília. A nova 
procuradora-geral comandará 
o Ministério Público Federal 
(MPF) por dois anos. Ela subs-
titui Rodrigo Janot, que estava 
no cargo desde setembro de 
2013. “Tenho convicção de 
que ela será dura, mas será 
extremamente democrática. 
Vamos viver um novo momento 

Josi Nunes: qualquer tipo de trabalho voluntário vale como 

atividade para fi ns de currículos.

A Comissão de Educação 
aprovou proposta que prevê 
que o trabalho voluntário re-
alizado por estudantes possa 
contar como atividade para fi ns 
de cumprimento do currículo 
de cursos superiores. As nor-
mas para essa contabilização 
serão estabelecidas pelas ins-
tituições de ensino superior. O 
texto aprovado é o substitutivo 
da relatora, deputada, Josi 
Nunes (PMDB-TO), ao projeto 
do deputado Valdir Colatto 
(PMDB-SC).

O substitutivo insere a medi-
da na Lei do Serviço Voluntário 
(9.608/98). Além disso, altera 
o projeto original para permitir 
que qualquer tipo de trabalho 
voluntário valha como atividade 
para fi ns de cumprimento dos 
currículos. O projeto original 
fala em trabalho voluntário 
realizado junto a instituições 
de assistência educacional e 
social. A proposta ainda será 
analisada em caráter conclusivo 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Comissão aprova 
atendimento 
prioritário a 
acompanhantes

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara 
aprovou o projeto que estende 
a prioridade de atendimento 
aos acompanhantes de pessoas 
com defi ciência, idosos, ges-
tantes, lactantes, pessoas com 
crianças de colo e obesos, quan-
do sua presença for imprescin-
dível. A proposta acrescenta a 
medida à Lei do Atendimento 
Prioritário (10.048/00).

A relatora na comissão, de-
putada Shéridan (PSDB-RR), 
concordou com o argumento 
do autor da proposta, deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP), de 
que a ausência legal de previsão 
para o acompanhante pode 
inviabilizar a fruição do direito 
de prioridade. “O benefi ciado 
pode depender da ajuda de 
outra pessoa e esta não ter o 
mesmo atendimento prioritá-
rio”, observou a deputada. O 
projeto tramita em caráter con-
clusivo e ainda será analisado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

 A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge,

tomou posse ontem (18).

O ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso, elo-
giou o fato de Dodge ter 

ressaltado, em seu discurso, o 
combate à corrupção como uma 
das prioridades de sua gestão 
à frente da PGR.

“O Brasil tem muitas priorida-
des. O combate à corrupção é 
uma delas porque a integridade 
é pressuposto para que se possa 
fazer tudo de forma mais cor-
reta e efi ciente”, disse Barroso, 
após participar da cerimônia 
de posse da nova procuradora-
-geral. Também presente na 
cerimônia, o ministro do STJ, 
Luis Felipe Salomão, destacou 
a boa impressão deixada por 
Raquel durante suas partici-
pações no STJ. “É corajosa, 
cuidadosa e reservada. Tenho 
certeza de que vai desempe-
nhar em elevadíssimo nível 
essa responsabilidade agora 
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Ministros destacam perfi l discreto e 
rigoroso da nova procuradora-geral

O perfi l discreto e rigoroso de Raquel Dodge, primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da 
República, foi elogiado ontem (18) por autoridades que participaram da cerimônia de posse no cargo 
que será ocupado por ela nos próximos dois anos

a corrupção de modo geral e, 
também, naquela áreas que 
apontou em seu discurso, como 
direitos humanos. Repito: quem 
imagina que vai ter algum tipo 
de difi culdade [com ela] está 
redondamente enganado”, 
acrescentou Gurgel.

Sobre a expectativa com 
relação à atuação de Raquel 
Dodge diante da Lava Jato e 
das denúncias que têm sido 
feitas pela PGR, o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
disse esperar “serenidade” 
da nova procuradora-geral da 
República. “Ela vai atuar dentro 
da serenidade e rigor com que 
ela sempre se pautou. E isto é 
uma conquista da brasilidade, 
da institucionalidade do país e 
temos certeza que ela condu-
zirá isso com mão fi rme, com 
rigor e a serenidade que sempre 
teve” (ABr).

entregue a ela. O MP está em 
muito boas mãos”, disse.

Procurador Geral da Re-
pública da gestão anterior a 
Janot, Roberto Gurgel disse 

que Raquel Dodge é uma pes-
soa “firme e extremamente 
rigorosa” na sua atuação como 
procuradora. “Raquel continu-
ará atuando fi rmemente contra 

Para Eunício, Raquel Dodge 
promoverá igualdade perante a lei

no Brasil e espero que esse mo-
mento seja de harmonia para a 
economia que começa a voltar 
a crescer”, — disse o presidente 
do Senado, que destacou ainda 
o discurso de Raquel sobre a 
importância de defender a har-
monia entre os Três Poderes.

Além de Eunício, outras 

autoridades participaram 
da posse de Raquel Dodge, 
entre as quais o presidente 
da República, Michel Temer, 
a presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, e o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Trabalho voluntário 
como atividade 

curricular em curso

Trabalhadores querem discutir 
proteção ao emprego na JBS

da audiência pública lembra-
ram que a gigante do setor de 
proteína animal recebeu nos 
últimos anos aportes bilionários 
de recursos públicos, por meio 
de políticas de fomento e até de 
associação, fazendo com que 
hoje 27% das ações estejam em 
nome da Caixa e do BNDES.

Para Lobato, estas políticas 
tornam obrigatório que se 
protejam os mais de 120.000 
empregados diretos da empre-
sa, que fazem da JBS a maior 
empregadora privada do país. 
Somam-se a este número os 
seis postos indiretos que cada 
um dos empregos diretos movi-
menta na cadeia de produção. 

“O estado concede 25 anos para 
a empresa pagar uma multa de 
R$ 10,3 bilhões, e nenhuma 
cláusula relacionada ao em-
prego. Como pode isso, depois 
de ter na prática concedido à 
JBS um monopólio de mercado 
sem nenhuma contrapartida?”, 
criticou o advogado.

Ele também criticou o MPF 
por ter estabelecido 49 áreas 
de aplicação de R$ 2,3 bilhões 
desta multa. Para Lobato, o 
órgão não tem a competência 
para defi nir políticas sociais 
por conta própria, sem diálogo 
institucional dos três Poderes 
e do próprio Ministério Público 
com a sociedade (Ag.Senado).

Proposta criminaliza assédio em transporte público


