
Dia da Árvore: o que 
podemos fazer para 

combater o desmatamento?

Ontem, quinta-feira 

(21), foi comemorado o 

Dia da Árvore

Mais que um motivo para 
celebração, a data esta 
é uma oportunidade 

para avaliarmos a questão do 
desmatamento e como pode-
mos agir para minimizar os 
impactos ambientais ao longo 
dos próximos anos. Isso não 
quer dizer que algumas medi-
das positivas não existam, mas, 
sim, que devem ser sempre 
replicadas. 

Para entender melhor a im-
portância dessas medidas po-
sitivas, vale uma análise sobre 
a Amazônia Legal. Após cinco 
anos consecutivos de cresci-
mento, a área registrou uma 
expressiva queda de 21% no 
desmatamento, entre agosto 
de 2016 e julho de 2017. 

A análise mostra que todos os 
estados registraram redução, 
mas o Pará foi o que conse-
guiu um desempenho melhor: 
obteve uma queda de 31% no 
número absoluto de quilôme-
tros quadrados desmatados, 
além de uma redução de 28,8% 
para 25% na proporção total da 
Amazônia Legal afetada. 

Ao avaliar os fatores que 
contribuíram para o desem-
penho positivo do estado, 
identifi camos que, além de 
investimentos em novas tec-
nologias e ferramentas de 
gestão por parte do governo, 
o setor privado e a sociedade 
também passaram a apostar 
mais em ações que estimulam a 
valorização das fl orestas em pé. 

Nesse sentido, podemos des-
tacar o trabalho de empresas 
que apostam em parcerias com 
comunidades de diferentes 
biomas do Brasil (principal-
mente o amazônico) e que, por 
meio de treinamentos e capaci-
tações, ensinam que é possível 
extrair frutos e sementes da 
biodiversidade sem agredir 
o meio ambiente – tudo isso 
com a geração de uma fonte 
de renda extra. 

Esse é um modelo de negó-
cios que pode ser replicado em 
diferentes setores da econo-

mia, pois, atualmente, grande 
parte dos produtos deriva, em 
algum grau, da transformação 
de matérias-primas originadas 
na natureza. A proposta é que, 
por meio da conservação dos 
recursos naturais, o país tenha 
condições de ampliar o valor 
do patrimônio genético e de 
contribuir para desaceleração 
do aquecimento global. 

Para exemplifi car a efi ciên-
cia dessa iniciativa, a Beraca 
promoveu um estudo sobre 
o serviço ecossistêmico de 
regulação global em áreas 
de extrativismo de andiroba, 
murumuru, açaí e pracaxi des-
tinado às indústrias de beleza, 
cuidados pessoais e farmacêu-
tica. A análise identifi cou que 
foi possível evitar a emissão de 
1.400 ton CO² e ainda apoiar 
a regeneração de 2.350 hec-
tares de fl oresta de um único 
fornecedor da matéria-prima, 
o que equivale a R$ 180 mil em 
estoque de carbono gerado. 

Além disso, outro estudo, 
realizado em parceria entre 
a Beraca, a USP e a Columbia 
University, de Nova York, con-
cluiu que, em um município do 
Pará com histórico de atividade 
madeireira ilegal, a cada R$ 
1,5 investido no extrativismo 
sustentável, são retirados R$ 
3,6 da mão de obra de serrarias 
ilegais.

Diante desses números, é 
possível notar que começamos 
a caminhar na direção correta, 
porém ainda temos que fazer 
muito para que o desmata-
mento seja cada vez menor em 
nosso país. Ao replicar modelos 
positivos de manutenção das 
fl orestas, transformamos as 
áreas verdes em uma perpétua 
fonte de renda, capaz de con-
tribuir com a saúde do planeta 
e restaurar a dignidade das 
comunidades locais. 

O primeiro passo é enxergar 
que qualquer espécie viva 
depende das árvores para 
garantir a sua sobrevivência. 

(*) - Atua na área de Sustentabilidade 
da Beraca, líder global no 

fornecimento de ingredientes 
naturais provenientes da 

biodiversidade brasileira para as 
indústrias de cosméticos, produtos 
farmacêuticos e cuidados pessoais.
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Proposta 
evita duplo 
registro dos 
técnicos em 
enfermagem

A Comissão de Trabalho 
da Câmara aprovou o projeto 
do deputado Daniel Coelho 
(PSDB-PE) que dispõe 
sobre a regulamentação do 
exercício da enfermagem. 
A proposta possibilita o 
exercício da profi ssão de 
auxiliar de enfermagem pelo 
técnico em enfermagem sem 
cobrança em duplicidade da 
anuidade.

As atividades dos pro-
fi ssionais técnicos e auxi-
liares de enfermagem são 
regulamentadas no Brasil 
desde os anos 80. Hoje, eles 
representam 80% dos cerca 
de 1,6 milhão de profi ssio-
nais de enfermagem no país, 
ressalta o tucano. “Esses 
profi ssionais estão presen-
tes em todos os municípios, 
fortemente inseridos no SUS 
e com atuação nos setores 
público, privado, fi lantrópico 
e de ensino”, diz Coelho.

O técnico de enfermagem 
possui maior qualifi cação 
que o auxiliar, por isso ele 
não deveria ter que se inscre-
ver novamente no Conselho 
Regional de Enfermagem 
(Coren) quando tivesse que 
exercer funções de auxiliar. 
No entanto, o deputado 
explica que os técnicos têm 
sido obrigados a fazer o re-
gistro duplo nos conselhos 
de fi scalização profi ssional, 
com o consequente paga-
mento de duas anuidades. 

“Não podemos concordar 
com esse entendimento, 
uma vez que a habilitação 
para o exercício profi ssional 
de Técnico de Enfermagem 
abrange também aquelas 
exigidas para a qualifi cação 
do Auxiliar de Enfermagem”, 
justifi ca. O PL visa proteger 
os técnicos de enfermagem 
que exercem, tanto na ini-
ciativa privada quanto em 
órgãos públicos, atividades 
de auxiliar (psdbnacamara).

A Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) 
da JBS aprovou ontem (21) 
um convite para que o ex-
-procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, preste 
esclarecimentos sobre os pro-
cedimentos que resultaram no 
acordo de colaboração fi rmado 
entre o Ministério Público Fe-
deral (MPF) e executivos da 
JBS. Além de Janot, a CPMI 
também aprovou convite para 
Eduardo Pelella, que foi chefe 
de gabinete do ex-procurador-
-geral da República.

A CPMI também aprovou as 
convocações dos irmãos Joes-
ley e Wesley Bastista, donos da 
JBS, e a do ex-executivo da em-
presa Ricardo Saud. Também 
na condição de convocado se-

Ralator da CPMI da JBS, 

deputado Carlos Marun.

O líder do DEM na Câmara, 
Efraim Filho (PB), criticou 
ontem (21), em Brasília, o 
movimento do PMDB na busca 
por deputados dissidentes do 
PSB que estariam sendo atra-
ídos para aumentar a bancada 
do Democratas. Assim como 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, Efraim consi-
derou que o movimento dos 
peemedebistas não confi gura 
uma posição de aliados.

“Não é a demonstração que 
um aliado espera receber. 
Infelizmente, essa atitude 
mesquinha do PMDB acaba 
trazendo a agenda do partido 
acima da agenda do Brasil. (…) 
Essas disputas que deveriam 
ser entre governo e oposição 
serem trazidas pra dentro da 
base aliada só fragilizam a 
relação. Ao invés de agregar, 
o PMDB acaba agredindo os 
aliados”, disse Efraim.

Apesar das críticas, o líder 
não sinalizou claramente se 
a bancada democrata será 
orientada a votar a favor da 
segunda denúncia apresenta-
da pela Procuradoria Geral da 
República contra o presidente 
Michel Temer pelos crimes de 

 Líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB).
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A Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara aprovou, em caráter conclu-
sivo, o projeto que determina que bens 
fungíveis (que podem ser substituídos 
por outros de mesma espécie, qualidade 
e quantidade, como dinheiro, automóveis 
e armas) e deterioráveis apreendidos com 
trafi cantes de drogas deverão se submeter 
às regras Lei 11.343/06, sendo leiloados ou 
revertidos para uso da polícia, de órgãos 
de inteligência e militares que atuem no 
combate ao narcotráfi co. 

De autoria do deputado Gonzaga Pa-

triota (PSB-PE), a proposta determina 
ainda que os imóveis e bens infungíveis 
(bens exclusivos e insubstituíveis, como 
obras de arte e objetos raros) apreendi-
dos com trafi cantes serão revertidos para 
o Fundo Nacional Antidrogas (Funad) 
após decisão judicial ou administrativa 
tomada em caráter defi nitivo. Atual-
mente, a legislação permite que bens 
de valor econômico apreendidos com 
narcotrafi cantes possam ser leiloados e os 
valores revertidos para o Funad. O projeto 
aprovado dá um tratamento diferenciado 

para os fungíveis e infungíveis.
O parecer do relator, deputado Pastor 

Eurico (PHS-PE), foi favorável à proposta, 
na forma do substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com subemenda de 
redação. “Há real necessidade de tornar 
mais ágeis os mecanismos que visam apa-
relhar o fundo e permitir às autoridades 
que os bens perdidos para o Estado sejam 
utilizados em sua nova função legal, a fi m 
de prevenir e combater o tráfi co de dro-
gas”, disse o relator. O projeto segue para 
análise do Senado (Ag.Câmara).

A análise desses destaques 
encerra a votação da 
proposta de reforma 

política em segundo turno e 
permite que o texto seja votado 
pelos senadores, que terão de 
discutir a PEC em dois turnos. 

Os deputados precisam votar 
novamente se os partidos terão 
autonomia para defi nir sobre 
criação e duração de seus órgãos 
permanentes e provisórios. Essa 
proposta foi objeto de destaque 
durante o primeiro turno, e o 
texto foi mantido com o voto 
de 311 deputados contra 107. O 
Psol é o autor do destaque para 
tirar este ponto do texto. Os ór-
gãos provisórios são criados ge-
ralmente depois da intervenção 
do diretório nacional ou estadual 
e viraram ponto de disputa 
entre as legendas e o TSE, que 
deu prazo para a substituição 
das comissões provisórias por 
órgãos permanentes.

Para o deputado Bohn Gass 
(PT-RS), há partidos gerencia-

O Plenário da Câmara deve concluir a votação da PEC 282 na próxima terça-feira.
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O crime de molestamento 
sexual pode passar a ser pre-
visto no Código Penal. Essa foi 
a resposta sugerida pela sena-
dora Marta Suplicy (PMDB-SP) 
depois que uma punição leve 
foi aplicada pela Justiça a um 
homem que ejaculou sobre uma 
mulher dentro de um ônibus em 
São Paulo. A criminalização des-
se tipo de prática está em projeto 
da peemedebista, pronto para 
votação fi nal na Comissão de 
Constituição e Justiça.

A proposta defi ne como cri-
me de molestamento sexual “a 
conduta de constranger ou mo-
lestar alguém à prática de ato 
libidinoso diverso do estupro”. 
Se o ato for cometido mediante 
violência ou grave ameaça, a 
pena recomendada é de três a 
seis anos de reclusão. Caso não 
haja violência ou grave ameaça, 
independentemente de contato 
físico, a pena cai para dois a 
quatro anos de reclusão.

O projeto estabelece ainda 
novas hipóteses de internação 
provisória dentro do Código 
de Processo Penal. Além de 
prever a medida também nos 
crimes contra a liberdade se-
xual, determina a frequência 

obrigatória do acusado a trata-
mento ambulatorial, em prazos 
e condições estipuladas pelo 
juiz. “É inadmissível que atos 
violentamente ofensivos e com 
possíveis graves repercussões 
para a saúde mental e a autoes-
tima da vítima sejam enquadra-
dos como mera contravenção 
penal de importunação ofensiva 
ao pudor, cuja pena prevista é 
de multa”, contestou Marta na 
justifi cação do projeto.

Ao recomendar a aprovação 
do projeto, o relator, senador Ar-
mando Monteiro (PTB-PE) res-
saltou “a coragem e a fi rmeza” 
de Marta em tentar regular um 
assunto polêmico. E reconheceu 
a existência de uma lacuna na 
legislação penal, que impediu a 
aplicação de uma punição mais 
rigorosa e adequada ao caso do 
ato libidinoso no ônibus em São 
Paulo. “A discussão a respeito 
de um tipo penal intermediário 
para os atos libidinosos não 
equiparáveis em gravidade ao 
estupro certamente não será 
perdida. O Parlamento é sabe-
dor que, em algum momento, 
terá que retomar este importan-
te debate”, acredita Armando 
(Ag.Senado).

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP).

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Câmara vai rediscutir federações e 
janela partidária na próxima semana
O Plenário da Câmara deixou para a próxima terça-feira (26) a defi nição sobre três pontos da proposta 
que proíbe as coligações em eleições proporcionais – deputados e vereadores – e estabelece critérios 
para acesso ao Fundo Partidário e ao tempo para propaganda em rádio e TV

dos praticamente por órgãos 
provisórios, o que diminui a 
democracia partidária. “Esse 
artigo permite que haja diri-
gentes biônicos nos municípios, 
indicados permanentemente 
sem a participação da militân-
cia, porque as comissões tem-
porárias são eternas”, criticou. 
O líder do PP, deputado Arthur 

Lira (AL), disse que o TSE ex-
trapolou o seu dever ao acabar 
com os órgãos provisórios. Para 
ele, cabe ao Legislativo alterar 
a decisão. 

DEM, PP e PT pedem agora a 
votação separada do dispositivo 
que fecha qualquer possibilida-
de de “janela” para mudança 
de partido. O texto diz que 

inclusive o vice ou suplente 
que se desfi liar do partido que 
o elegeu perderá o mandato ou 
a suplência. A deputada Renata 
Abreu (Pode-SP) explicou que 
há acordo para retirada deste 
trecho, diante da existência de 
proposta em tramitação que 
autoriza uma “janela” para mu-
dança de partidos (Ag.Câmara).

Líder do DEM critica ação do PMDB 
na busca por deputados do PSB

obstrução de justiça e organiza-
ção criminosa. O processo com 
a nova acusação contra Temer 
e outros integrantes do PMDB 
deve ser encaminhado pelo STF 
à Câmara nos próximos dias.

“O Democratas vai fazer a 
análise técnica baseada na lei, 
nos fatos e nas provas. Não dá 
pra antecipar qualquer posição 
até que seja feita a análise”, 
disse. Para o deputado Júlio 
Delgado (PSB-MG), a briga 
entre os dois partidos pode 
favorecer o prosseguimento 
da denúncia. “Essa briga pode 
favorecer a aprovação da de-
núncia e o encaminhamento 
para o STF”, afi rmou Delgado.

O vice-líder do PMDB na 
Câmara, deputado Carlos Ma-
run (MS), considera normal 
o convite feito pelos partidos 
aos dissidentes do PSB. Ele 
explica que a decisão dos 
parlamentares por um ou 
outro partido está mais rela-
cionada aos interesses da base 
de apoio nos estados do que 
com infl uência do Palácio do 
Planalto. “O PSB é um partido 
que tem divisões explícitas e 
valorosos parlamentares. É 
natural que alguns deixem o 
partido, diante dessa grande 
divisão.Também é natural que 
os partidos disputem a fi liação 
deles”, declarou Marun (ABr).

Crime de molestamento 
sexual poderá ser 

criado no Código Penal

CPMI da JBS convoca irmãos
Batista e convida Janot

do BNDES, Luciano Coutinho.
Ainda na lista de nomes 

convidados a prestar escla-
recimentos à comissão estão 
o ex-presidente da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), 
Leonardo Porciúncula Perei-
ra, e Márcio Lobo, advogado 
da associação de acionistas 
minoritários da JBS. A comis-
são tem como presidente o 
senador Ataídes (PSDB-TO) e 
como relator o deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS). O foco 
da CPI mista são as supostas 
irregularidades envolvendo as 
empresas JBS e J&F em opera-
ções realizadas com o BNDES 
e BNDESPar. Os depoimentos 
dos convidados e convocados 
devem ocorrer na próxima 
semana (ABr).

rão chamados o ex-procurador 
da República, Marcello Miller, 
acusado de ter orientado os 
irmãos Batista, enquanto ainda 
atuava no MP, para fechar o 
acordo de colaboração pre-
miada, além do ex-presidente 

Destinação de bens apreendidos com 
trafi cantes de drogas


