
Esgoto refl ete
o atraso brasileiro

A universalização dos 

serviços de saneamento 

básico no território 

brasileiro caminha a 

passos muito lentos

Uma pesquisa produzi-
da pela ANA (Agência 
Nacional de Água) 

e divulgada recentemente 
demonstra o nosso atraso no 
desenvolvimento de políticas 
públicas capazes de reduzir 
as discrepâncias no setor. O 
levantamento revela que o 
esgoto gerado por 45% de 
toda a população do país 
não recebe qualquer tipo de 
tratamento. 

O estudo mostra ainda que 
70% dos 5.570 municípios 
têm tratamento de esgoto 
com, no máximo, 30% de 
eficiência. Os impactos dessa 
realidade para a saúde da po-
pulação brasileira são enor-
mes, trazendo sérios riscos 
de doenças graves, afetando 
principalmente a parcela dos 
mais pobres e desabastecidos 
de infraestrutura mínima. 

Além disso, os dados cor-
roboram para o aumento dos 
riscos de poluição e contami-
nação dos nossos recursos 
hídricos diante das 5,5 mil 
toneladas de esgotos tratados 
e lançados diariamente nos 
nossos rios, lagos, mananciais 
e lençóis subterrâneos. Para 
reverter esse quadro, seriam 
necessários investimentos na 
ordem de R$ 150 bilhões até 
2035, segundo o estudo.

O país conquistou um im-
portante instrumento com 
a criação do Plansab (Plano 
Nacional de Saneamento 
Básico), lançado em 2007. 
O documento previa um in-
cremento de investimentos 
anuais na ordem de R$ 10 
a R$ 12 bilhões, totalizando 
mais de R$ 500 bilhões duran-
te os 20 anos estabelecidos 
pelo plano. 

Para sair do papel, os pro-
jetos e os recursos deveriam 
envolver municípios, estados 
e a União, com o objetivo de 
expandir a produção e dis-
tribuição de água por meio 
da ampliação ou implantação 
de unidades de captação, 
adução, tratamento, reser-

vação, redes de distribuição, 
estações elevatórias, disposi-
tivos de controle de pressão 
e ligações prediais.

O Plansab também previu 
a expansão da coleta e tra-
tamento dos esgotos, com 
recursos para a instalação de 
ligações prediais e implanta-
ção de sistemas de redes co-
letoras, interceptores, emis-
sários, estações elevatórias e 
de unidades de tratamento. A 
estimativa inicial do plano era 
que cerca de R$ 298 bilhões 
(correspondentes a 59% do 
total dos aportes) venham 
de agentes federais, e cerca 
de R$ 210 bilhões (41%), de 
outros agentes. 

Na instância federativa, 
as fontes devem advir de 
mecanismos tradicionais, 
como o Orçamento Geral da 
União (OGU) - não onerosos 
- e empréstimos do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) -  onerosos.  Mas, 
ainda hoje, o Plano não se 
transformou em uma política 
pública do país, capaz de ter 
continuidade, independente 
do governo de plantão.

As dificuldades de gestão 
de longo prazo na adminis-
tração pública brasileira vêm 
se tornando um empecilho 
para o desenvolvimento do 
país. Estamos acostumados a 
tratar obras estruturantes a 
“toque de caixa”, sem a pre-
ocupação de um olhar mais 
atento, com planejamento 
de longo prazo e uma gestão 
adequada. Por isso, preci-
samos reforçar aos nossos 
gestores a necessidade do 
saneamento se tornar uma 
política pública permanente 
do Estado brasileiro. 

Só assim conseguiremos 
transformar e acelerar as 
obras e serviços de infraes-
trutura essenciais para a vida 
dos brasileiros de Norte a Sul 
do país.

(*) - 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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Justiça britânica: 
motoristas do 
Uber não são 
autônomos

Os motoristas da plataforma 
de transporte Uber no Reino 
Unido não são trabalhadores 
autônomos, reiterou na sexta-
-feira (10) uma sentença do 
Tribunal de Apelações de Lon-
dres, que pede que a empresa 
respeite os direitos de seus fun-
cionários. A companhia ame-
ricana Uber tinha apelado de 
uma decisão anterior da Justiça 
britânica, que no ano passado 
deu razão a dois trabalhadores, 
James Farrar e Yaseen Aslam, 
que reivindicavam, entre outras 
coisas, férias pagas, descansos 
remunerados e a concessão de 
um salário mínimo. 

A Uber recorreu da sentença 
e sustentou que os motoristas 
não eram obrigados a usar o 
seu aplicativo e que tinham 
condição de trabalhadores 
autônomos. O diretor-geral 
da Uber no Reino Unido, Tom 
Elvidge, anunciou que a com-
panhia voltará a recorrer desta 
nova sentença, o que levará este 
caso até o Supremo Tribunal 
britânico e deve abrir outro 
longo processo. Enquanto isso 
a plataforma de transporte não 
tem obrigação de modifi car suas 
condições trabalhistas.

“Quase todos os taxistas e 
motoristas contratados pri-
vadamente foram autônomos 
durante décadas, muito antes 
de existir nosso aplicativo. A 
principal razão pela qual os mo-
toristas usam o Uber é porque 
avaliam a liberdade dada para 
escolher quando e como traba-
lham. Vamos apelar”, declarou 
Tom Elvidge (ABr/EFE).

A Comissão do Esporte da 
Câmara aprovou proposta que 
altera o Estatuto de Defesa do 
Torcedor, para obrigar as tor-
cidas organizadas a realizarem 
anualmente a atualização do 
cadastro de seus integrantes. 
Foi aprovado um substitutivo 
do relator, deputado Andres 
Sanchez (PT-SP), para o pro-
jeto do deputado Andre Moura 
(PSC-SE). 

Ao analisar o projeto prin-
cipal e outros quatro apen-
sados, Sanchez considerou 
que a atualização anual do 
cadastro das organizadas já 
se apresenta como medida 
suficiente para incrementar 
o controle dessas institui-
ções. “Embora essas pessoas 
jurídicas estejam obrigadas 
a terem um cadastro de seus 
integrantes, o Estatuto não 
prevê a periodicidade da 
atualização desses dados, 

Sanchez: A proposta aperfeiçoa o Estatuto do Torcedor.

A Comissão de Cultura da Câmara aprovou 
projeto do deputado Otavio Leite (PSDB-RJ) que 
autoriza atividades artístico-culturais realizadas 
na promoção dos destinos e produtos turísticos 
brasileiros, seja no Brasil ou no exterior, a re-
ceber recursos do Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac), que é um mecanismo de 
fomento à cultura prevista na Lei Rouanet.

“O setor turístico nacional utiliza-se de recursos 
culturais (shows, performances, livros, atividades 
artísticas em geral), genuinamente brasileiros, a fi m 
de, nos grandes eventos internacionais, chamar a 
atenção para nossos valores culturais, e com isso 

facilitar a atração de turistas para o País”, afi rmou o 
autor. O relator, deputado Raimundo Gomes de Ma-
tos (PSDB-CE), defendeu a aprovação do projeto.

“Mesmo sabendo do esforço do atual governo 
em promover mudanças substanciais na Lei 
Rouanet, com o objetivo de corrigir suas dis-
torções e equívocos, não podemos deixar de 
apreciar positivamente essa matéria”, defendeu 
Matos. O recebimento dos recursos deve ocorrer 
mediante prévia anuência do órgão responsável 
pela política de turismo nacional. A proposta, que 
tramita conclusivamente, ainda será analisada na 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, escreveu na 
sua página na rede social 
Facebook que a eventual 
proibição de aborto em casos 
de estupro não vai passar na 
Casa. Ele disse que não vai 
pautar o tema sem a certeza 
de que a legislação não vai 
ser prejudicada. “É óbvio 
que está na comissão, não 
vamos entrar nesse tema 
sem ter muita clareza que 
essa questão [do eventual 
impedimento de aborto em 
casos de estupro] não vai 
ser prejudicada de forma 
nenhuma”, escreveu.

Na última quarta-feira (8), 
causou polêmica na Câmara a 
aprovação, em uma comissão 
especial que analisa o tema, do 
texto-base de uma proposta 
que inclui na Constituição o 
direito à vida “desde a concep-
ção”. Falta votar 11 destaques. 
Ao examinar duas propostas 
que tratam da licença materni-

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, em entrevista.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que obriga fa-
bricantes e importadores de 
veículos a manter estoque de 
peças de reposição dos carros 
por dez anos, contados da data 
de fabricação. O texto aprovado 
é o substitutivo do deputado 
Rodrigo Martins (PSB-PI) ao 
projeto do deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). O relator defi -
niu no texto o prazo mínimo de 
dez anos para a manutenção dos 
estoques mínimos, tempo não 
previsto na redação original.

Pela proposta, na falta de 
peça de reposição por mais de 
sete dias, as revendedoras e ofi -
cinas fi cam obrigadas a oferecer 
gratuitamente ao consumidor 
veículo reserva similar ao que 
estiver sendo reparado, pelo 
tempo que durar a retenção 

do veículo. Quem descumprir a 
regra será penalizado na forma 
do Código de Defesa do Consu-
midor, cujas penas variam de 
multa a suspensão das ativida-
des da empresa. A punição vale 
para fabricantes, importadores 
dos veículos, concessionária ou 
a ofi cina autorizada.

Martins destaca que o núme-
ro de reclamações por falta de 
peças de reposição cresce em 
grande escala, o que tem levado 
diversos casos à Justiça. “Por 
isso devemos estabelecer leis 
claras e precisas para que não 
sejam privilegiados exclusiva-
mente os consumidores mais 
abastados e que possuem fácil 
acesso ao Poder Judiciário”, 
disse. A proposta, agora, segue 
para análise da Comissão de 
Constituição e Justiça em ca-
ráter conclusivo (Ag.Câmara).

Martins: leis claras para não haver desigualdade na obtenção 

dos direitos entre consumidores.

Não ao telemarketing 
sem consentimento 
do cliente

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que proíbe qual-
quer tipo de abordagem por 
telemarketing, sem o consen-
timento do cliente. A versão 
aprovada é um substitutivo 
do relator, deputado Rodrigo 
Martins (PSB-PI) ao projeto 
do deputado Marcos Soares 
(PR-RJ). Ele decidiu incluir 
no texto original iniciativa 
prevista no projeto apensado 
que considera abusiva qualquer 
abordagem de telemarketing 
sem consentimento.

O relator manteve artigo do 
projeto principal que obriga 
as operadoras a oferecer a 
opção de receber ou não men-
sagens de SMS com conteúdo 
publicitário ou informativo. 
As mudanças sugeridas alte-
ram o Código de Defesa do 
Consumidor . A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Ciência e 
Tecnologia; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Will Shutter/Ag.Câmara

A partir desta semana, 
começa a chegar ao 
Senado uma série de 

propostas para o setor aprova-
das recentemente pela Câmara. 
Além disso, há outros projetos 
mais antigos em tramitação. O 
presidente Eunício Oliveira já 
cobrou agilidade da Comissão 
de Constituição e Justiça: “Eu 
falei com o presidente da CCJ 
para que todos os projetos que 
estejam lá na comissão relativos 
à segurança sejam votados e 
encaminhados ao Plenário”, 
informou durante a sessão, 
citando pedido feito ao senador 
Edison Lobão (PMDB-MA).

Entre as propostas a serem 
votadas, estão o fi m da pro-
gressão de regime para assas-
sinos de policiais; a Política 
Nacional de Busca de Pessoas 
Desaparecidas e a instalação 
de bloqueadores de celulares 
nos presídios por parte das 
operadoras de telefonia móvel. 
Também regras mais duras para 
a saída temporária dos presos, 
o popular saidão. Conforme o 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira, sugeriu a realização de semana de análise de propostas 

sobre segurança pública.
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Segurança pública terá 
destaque na pauta do Senado

O tema segurança pública deve tomar boa parte da atenção dos senadores até o fi m do ano

texto já aprovado pela Câmara, 
se for reincidente, o detento 
terá de ter cumprido metade 
da pena, em vez de 1/4 como é 
atualmente. 

Além disso, o tempo de sa-
ída é diminuído de sete para 
quatro dias e a quantidade de 
vezes que a saída temporária 
poderá ser renovada no ano 
passa de quatro para apenas 
uma vez. Completa o conjunto 
de propostas a que estabelece 

a retirada do Código Penal da 
atenuante para menores de 21 
anos. As chamadas circunstân-
cias agravantes e atenuantes 
são levadas em conta pelo juiz 
para determinar o tempo da 
pena. Os deputados, no en-
tanto, mantiveram o benefício 
para maiores de 70 anos, o que 
gerou divergências.

Na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), também está 
tramitando um conjunto de 

propostas sobre o tema, inclusive 
com mudanças na Constitui-
ção. A senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS) fi cou com a tarefa 
de relatar os projetos. Entre eles, 
o que considera crime o uso do 
raio laser em jogos; criação de 
normas de funcionamento de 
casas de shows; regras relativas 
à fabricação e comercialização de 
balas de borracha e destinação de 
recursos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública (Ag.Senado).

“Proibir aborto em caso de estupro 
não vai passar na Câmara”

ambos já previstos na Consti-
tuição, deverão ser respeitados 
desde a concepção – ou seja, 
do momento em que o óvulo 
é fecundado pelo espermato-
zoide –, e não apenas após o 
nascimento. “Isso signifi ca que 
nós somos favoráveis à vida”, 
disse Mudalen. Segundo ele, 
o Código Penal não é alterado 
no parecer aprovado pela co-
missão especial.

Para a deputada Jô Moraes 
(PCdoB-MG), integrante do 
colegiado, a medida poderá 
inviabilizar o aborto nos casos 
permitidos pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. Atualmen-
te, o Código Penal não consi-
dera crime o aborto praticado 
nos casos em que a gestação 
decorre de estupro ou põe em 
risco a vida da mulher. Em 
abril de 2012, o STF decidiu 
ainda que não é crime a inter-
rupção da gravidez quando o 
feto apresentar anencefalia 
(Ag.Câmara).

dade, do senador Aécio Neves, 
e do deputado Dr. Jorge Silva 
(PHS-ES), o relator do cole-
giado, deputado Jorge Tadeu 
Mudalen (DEM-SP), optou por 
sugerir um novo texto.

Nele, Mudalen estabelece 
que o princípio da dignidade da 
pessoa humana e a garantia de 
inviolabilidade do direito à vida, 

Estoque de
peças automotivas até

10 anos após fabricação

Recadastramento anual de
torcidas organizadas

medida que achamos salutar 
para o melhor controle das 
torcidas organizadas”, disse.

Em relação à reserva de área 
dos estádios para pessoas com 
defi ciência física ou mobilida-
de reduzida e outras medidas 
previstas no substitutivo, como 
guichês preferenciais para a 

aquisição de ingressos e aces-
sos exclusivos aos recintos 
esportivos, Sanchez disse que 
a medida já está prevista no 
Estatuto da Pessoa com Defi -
ciência. O texto será ainda será 
analisado, de forma conclusiva, 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Lei Rouanet em atividades de 
promoção do turismo
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