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‘Era 5G’: o Brasil 
está pronto?

Fazer do Brasil um 

país realmente 5G será 

uma tarefa árdua e 

interessante

O lançamento comercial 
dos primeiros serviços 
5G nos Estados Unidos 

e na Coreia do Sul, anunciado 
no mês passado, é o primeiro 
passo para a chegada de uma 
nova era tecnológica global, 
na qual o Brasil também está 
inserido. Trata-se não apenas 
de uma evolução na velocida-
de da internet. O 5G oferece 
conexões e tempos de res-
posta 100 vezes mais rápido 
que o 4G. As reações serão 
praticamente instantâneas, 
dando total vazão para que a 
“internet das coisas” funcione 
sem qualquer necessidade de 
interação humana. 

Assistiremos a multidisposi-
tivos conectados – tais como 
computadores, smartphones, 
eletrodomésticos, equipamen-
tos eletrônicos e até robôs – e 
“conversando” para nos dar co-
modidade sem que tenhamos 
de nos preocupar (como, por 
exemplo, uma geladeira ele-
trônica “percebendo” itens de 
gosto pessoal ausentes em casa 
e fazendo pedidos diretamente 
a um aplicativo de compras em 
supermercados). 

Desenvolver novos softwa-
res, equipamentos inovadores, 
conexões velozes e interliga-
das para fazer do Brasil um 
país realmente 5G será uma 
tarefa árdua e interessante. 
Estamos, porém, verdadeira-
mente preparados para isso? 
Inovar é um verbo que parece 
longe da realidade nacional. 

Não apenas situamo-nos na 
45ª colocação do Bloomberg In-
novation Index 2019 (ranking 
mundial que apresenta os 200 
países mais inovadores do 
planeta), como também, em 
lista divulgada pela Forbes, 
representamos apenas 1% 
das 2 mil maiores empresas do 
mundo. Ainda, segundo estudo 
publicado pelo Ipea, o Brasil 
investe, somando gastos pú-
blicos e empresariais, apenas 
1,27% do seu PIB em Pesquisa 
e Desenvolvimento.

E, acima, citamos apenas 
a “ponta fi nal” da corda. A 
inicial também preocupa: os 
estudantes brasileiros estão 
em retração no que tange 
aos estudos das Ciências da 
Natureza, haja vista as notas 
médias do Enem em 2018. A 
nota média em física, química e 
biologia teve retração de 510,6 
para 493 pontos. 

Trabalhar a área STEM 
(acrônimo em inglês para Ci-
ências, Tecnologia, Engenha-
ria e Matemática) no Brasil é 
questão de urgência. Precisa 
andar na “velocidade 5G”. E 
voltar as atenções à “ponta 
inicial da corda” pode ser a 
grande saída. 

Preparar os alunos com 
conhecimentos básicos e 
habilidades que possam ser 
aplicadas no futuro está nas 
mãos do professor. Profi ssional 
que, por sua vez, em um sis-
tema educacional defi ciente, 
carece de ferramentas efi ca-
zes. Investir na capacitação de 
docentes é gerar retorno em 
educação. Em conjunto com as 
demais áreas do conhecimento 
do currículo escolar, as áreas 
STEM abrem possibilidades 
para os futuros inovadores em 
tecnologia do país. 

Porém, para que o professor 
consiga prepará-los adequada-
mente, ele mesmo precisa ser 
um especialista na sua área de 
atuação e dentro da sala de 
aula. Embora o processo de 
inovação envolva pesquisa, é 
necessário ter oportunidades 
de fornecer um mecanismo 
atraente: aulas práticas. 

Dar vida aos conteúdos. 
Mudar a percepção dos estu-
dantes é fazê-los aprender que 
Ciência está em tudo o que 
tocamos, vemos e sentimos. 
Entender como funciona a 
ciência aplicada no dia a dia é 
uma forma de fasciná-los para 
esse novo mundo de oportu-
nidades. 

Para sermos um país 5G 
precisamos de profi ssionais 
5G. E o futuro, que batia à 
nossa porta, já está entrando 
em nossas casas.

 
(*) - É professor e diretor do 

programa STEM Brasil
da ONG Educando.

Marcos Paim (*)

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
lamentou ontem (23) a decisão 
da Câmara, que aprovou - por 
228 votos - a volta do Conse-
lho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) para o 
Ministério da Economia. Ao 
analisarem a MP da Reforma 
Administrativa, rejeitaram um 
destaque que queria restaurar o 
texto original que determinava 
que o órgão fi caria sob a guarda 
do Ministério da Justiça. Entre 
os deputados, 210 votaram pela 
aprovação do destaque e quatro 
se abstiveram.

“Sobre a decisão da maioria 
da Câmara de retirar o Coaf do 
Ministério da Justiça, lamento 
o ocorrido. Faz parte da de-
mocracia perder ou ganhar. 
Como se ganha ou como se 
perde também tem relevância. 
Agradeço aos 210 deputados 
que apoiaram o Ministério da 
Justiça e o plano de fortale-

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

O plenário do Senado deve 
votar na próxima terça-feira 
(28) a MP que trata do redese-
nho administrativo do governo 
Bolsonaro. “Apesar da MP per-
de a validade no dia 3 de junho, 
o governo tem pressa. A gente 
está com a água no nariz, e não 
pode deixar que ela suba. O 
presidente Alcolumbre, sempre 
muito sensível, vai fazer de tudo 
para que a gente possa aprovar 
o mais rápido possível”, disse a 
líder do governo no Congresso, 
deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP) após uma conversa 
com o presidente do Senado.

Em tom mais ponderado, Joice 
defendeu conversas com alguns 
parlamentares para “distensio-
nar” o clima. Todo mundo está 
entendendo que o governo está 
diminuindo o Estado, fazendo 
uma reestruturação. “Então 
qualquer coisa que tensione 
essa aprovação é ruim para o 
governo então, para todos os 
parlamentares, inclusive os par-
lamentares do nosso partido, o 
PSL. O melhor caminho agora é 
a gente arrefecer porque nós te-
mos três anos e meio de governo 
pela frente”, ponderou.

Líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann.

Após um acordo entre os 
partidos, a emenda que 
restringia a atuação dos 

auditores fi scais de investigar 
crimes apenas de ordem fi scal 
foi rejeitada. A matéria segue 
agora para o Senado. Pelo 
texto suprimido, auditores só 
seriam autorizados a compar-
tilhar com outros órgãos como 
o Ministério Público indícios 
de crimes tributários. Na 
terça-feira (21), os auditores 
fi zeram atos públicos contra o 
texto da MP.

Segundo eles, o compartilha-
mento de dados, pela emenda, 
só seria permitido com autori-
zação judicial, o que inviabiliza a 
investigação de crimes conexos 
à sonegação, privando o MPF e 
a Polícia Federal de informa-
ções fornecidas pela Receita 
a respeito de atividades fi nan-
ceiras suspeitas. Os deputados 
aprovaram o texto da comissão 
mista que analisou a matéria e 
que devolve para o Ministério 
da Economia o Coaf. O governo 

A emenda que restringia a atuação dos auditores fi scais de investigar crimes

apenas de ordem fi scal foi rejeitada.

Transferência de 
Eduardo Cunha para 
o Rio de Janeiro

A Vara de Execuções Penais 
da Justiça fl uminense aceitou 
o pedido de transferência de 
Eduardo Cunha para o Rio de 
Janeiro. O ex-deputado fede-
ral está preso desde 2016 no 
Complexo Médico Penal de São 
José dos Pinhais, no Paraná, 
por causa de investigações da 
Operação Lava Jato.

Em 2017, o ex-presidente 
da Câmara dos Deputados foi 
condenado a 15 anos e quatro 
meses de prisão pela 13ª Vara 
Federal de Curitiba, sob a acu-
sação de ter solicitado propina 
para exploração da Petrobras 
em um campo de petróleo na 
África e ter recebido o valor em 
uma conta na Suíça.

A pena foi reduzida para 14 
anos e seis meses de prisão por 
decisão do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF). O 
advogado de Eduardo Cunha, 
Rafael Guedes, disse que a 
transferência ainda depende 
de decisão da 2ª Vara de Execu-
ções Penais de Curitiba (ABr).

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado aprovou, on-
tem (23), o projeto do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que garan-
te o acesso dos trabalhadores à 
gratuidade judiciária. Segundo 
ele, tal direito foi prejudicado 
pela reforma trabalhista de 
2017. O projeto retoma a re-
dação original do artigo 844 
da CLT, que trata do assunto. 

A reforma acrescentou pará-
grafos ao artigo determinando 
que o reclamante, mesmo sen-
do benefi ciário de gratuidade 
judiciária, seja condenado ao 
pagamento de custas judiciais 
em caso de não comparecimento 
à audiência. Além disso, deter-
mina o recolhimento das custas 
para propositura de nova ação. 
De acordo com Paim, tais regras 
coíbem os direitos dos trabalha-
dores e vão na contramão do 
Novo Código de Processo Civil.

“Ao mesmo tempo, estranha-
mente, o citado dispositivo admite 
que o empregador fi que isento 
das custas e do depósito recursal 

(garantia da futura execução), 
quando ele for benefi ciário da 
gratuidade de justiça. Por isso, as 
alterações inseridas pela reforma 
não estimulam o comparecimento 
da empresa reclamada à audiên-
cia, fator esse que, certamente, 
infl uenciará negativamente na 
solução do confl ito pelo instru-
mento da conciliação”, opinou 
no texto do projeto.

O relator da matéria, sena-
dor Telmário Mota (Pros-RR) 
emitiu relatório favorável ao 
defender o direito ao acesso à 
Justiça a todo trabalhador.

“O projeto é preciso ao atacar 
uma das mais lamentáveis e ne-
fastas consequências da reforma 
trabalhista do governo Temer: a 
cobrança de custas dos traba-
lhadores envoltos em audiência 
de julgamento”, defendeu no 
parecer. O texto segue para aná-
lise nas Comissões de Assuntos 
Econômicos; de Constituição e 
Justiça; e de Assuntos Sociais, 
nesta última em caráter termi-
nativo (Ag.Senado).

Senador Paulo Paim, autor do projeto.
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Edilson Rodrigues/Ag.Senado

MP abre setor aéreo 
ao capital estrangeiro

O senador Reguffe (sem 
partido-DF) elogiou ontem 
(23), a aprovação do projeto 
apresentado à MP que autoriza 
até 100% de capital estrangeiro 
em companhias aéreas com 
sede no Brasil.  Ele lembrou a 
importância da aprovação da 
medida para o país.

“É importante, sim, abrir o 
mercado de aviação civil; mais 
concorrência significa, num 
ponto futuro, menores preços 
e melhor qualidade do serviço 
oferecido à população — os 
preços das passagens aéreas no 
Brasil são elevadíssimos, preços 
em média muito maiores do que 
em outros países do mundo —, 
e essa decisão de permitir que 
empresas estrangeiras possam 
operar voos domésticos aqui 
vai em sintonia com o que a 
população deseja”, destacou.

Ele lembrou outra decisão im-
portante da Casa, que foi a proi-
bição da cobrança de bagagem. 
Ressaltou ainda elogios feitos 
pela população nas redes sociais 
pela aprovação da medida. “É 
raro, inclusive, ver elogios ao 
Senado, como eu vi ontem, nas 
redes sociais. Foi uma decisão 
importante do Senado Federal”, 
disse (Ag.Senado).

A Comissão de Direitos Humanos do Senado 
aprovou ontem (23) a retirada da CLT do artigo 
que criou a fi gura do “autônomo exclusivo”, 
profi ssional que presta serviços de forma con-
tínua, para uma única empresa, sem que isso 
seja caracterizado como vínculo empregatício. 
A proposta é do senador Paulo Paim (PT-RS). 
O autônomo exclusivo foi incluído na CLT 
pela reforma trabalhista do governo Temer, 
aprovada pelo Congresso e transformada na 
Lei 13.467 de 2017.

Para Paulo Paim, o dispositivo aprovado na 
reforma contraria o conceito de trabalhador 
autônomo, já que, em sua avaliação, diante da 

ausência de subordinação junto ao tomador 
dos serviços, o empregado é livre para prestar 
serviços para quem quiser. Ele também defende 
a revogação para se evitar fraudes nas contra-
tações. “A revogação se faz também necessária 
para afastar as contratações fraudulentas com 
o objetivo de se livrar do recolhimento dos 
encargos sociais”, defendeu.

O relator do projeto, senador Telmário Mota 
(Pros-RR), apresentou relatório favorável ao 
justifi car que a revogação do dispositivo vai 
garantir segurança jurídica para as relações 
trabalhistas. “A fi gura jurídica produzida, a do 
“autônomo exclusivo”, não pode senão gerar 

insegurança jurídica ligada às relações trabalhis-
tas, algo que não podemos tolerar, justamente 
porque estamos convencidos de ser a segurança 
jurídica fator determinante do sucesso da vida 
econômica”, argumentou.

O artigo 3° da CLT considera empregado, que 
tem direito a carteira assinada, a pessoa que 
presta serviços de forma permanente a empre-
gador, subordinado a este, e mediante salário.

O projeto seguirá agora para análise das 
Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e da 
Comissão de Assuntos Sociais, cabendo a esta 
decisão terminativa (Ag.Senado).

Câmara concluiu votação de 
MP da reforma administrativa

O plenário da Câmara concluiu ontem (23) a votação da MP que trata da reforma administrativa

havia transferido o órgão para 
o Ministério da Justiça. 

O texto ainda transferiu 
novamente para o Ministério 
da Justiça a Funai, que tam-
bém fi cará responsável pela 
demarcação de terras indí-
genas. Antes, o órgão estava 

subordinado ao Ministério da 
Mulher,  e a demarcação era 
uma atribuição do Ministério 
da Agricultura. Os deputados 
firmaram um acordo para 
evitar uma das polêmicas, a 
recriação de dois ministérios 
fundidos (Cidades e Integra-

ção Nacional). Pelo acordo, 
aprovaram a manutenção dos 
dois no Ministério do Desenvol-
vimento Regional, revertendo 
a mudança proposta pelo 
projeto de lei de conversão 
do senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE) (ABr).

Moro lamenta retorno do Coaf 
ao Ministério da Economia

deputados haviam aprovado o 
texto base da MP que reduziu 
o número de ministérios de 
29 para 22. O texto também 
transferiu novamente para o 
Ministério da Justiça  a Funai, 
que também fi cará responsá-
vel pela demarcação de terras 
indígenas (ABr).

cimento do Coaf”, disse Moro, 
por meio de seu Twitter.

Criado em 1998, no âmbito 
do Ministério da Fazenda, o 
Coaf é um órgão de inteligência 
fi nanceira do governo federal. 
Ele atua principalmente na pre-
venção e no combate à lavagem 
de dinheiro. Um pouco antes, os 

“Melhor caminho agora é 
arrefecer”, diz Joice Hasselmann

Um dos problemas que a 
medida deve enfrentar daqui a 
pra frente diz respeito à decisão 
da Câmara de transferir o Coaf, 
hoje sob a responsabilidade do 
ministro Sergio Moro, para o 
Ministério da Economia, co-
mandado por Paulo Guedes. No 
Senado, alguns parlamentares, 
como líder do governo na Casa, 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE) dizem que vai de-
fender que o órgão fi que com 
Moro, como propôs o governo 
inicialmente. Caso isso acon-

teça o texto teria que voltar a 
ser apreciado pelos deputados. 

“Se o Senado entender que 
dá pra fazer um acordo para 
votar do jeito que veio da Câ-
mara, ótimo. Se dá pra fazer um 
acordo para voltar o Coaf para 
a Justiça, ótimo. O importante 
é que haja uma maioria para 
esse acordo para que a votação 
aconteça o mais rápido possível, 
para que a gente consiga vencer 
obstrução. A gente está pre-
ocupado agora é com prazo”, 
reconheceu (ABr).

Projeto garante Justiça 
gratuita ao trabalhador

Proposta acaba com fi gura do autônomo exclusivo


