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Água para o 
desenvolvimento sustentável

Uma em cada três 

pessoas no mundo 

não tem acesso ao 

saneamento

Um recente relatório 
publicado pela Orga-
nização das Nações 

Unidas (ONU), denominado 
“Perspectivas do Meio Am-
biente Mundial”, apresenta um 
quadro sombrio sobre as con-
sequências para a sociedade, 
da degradação da qualidade 
ambiental planetária. 

Com relação a água, o rela-
tório mostra que uma em cada 
três pessoas no mundo, cerca 
de 2,3 bilhões de habitantes, 
não tem acesso ao saneamento. 
Além disso, aponta que, desde 
o ano de 1990, está sendo ob-
servada uma signifi cativa piora 
da qualidade da água em todo 
o planeta. 

Para facilitar a compreensão 
da sociedade, geralmente os 
problemas ambientais têm 
uma abordagem setorial, con-
tudo há uma relação indissoci-
ável entre eles. As alterações 
na atmosfera, por exemplo, 
têm uma relação direta com os 
problemas hídricos, pois am-
pliam os extremos climáticos. 

Chuvas mais intensas ampli-
fi cam os problemas de erosão 
e ao mesmo tempo geram 
inundações catastrófi cas. A 
proteção de matas ciliares 
integra a preservação da bio-
diversidade com a manutenção 
da qualidade de água.

A qualidade da água depende 
de como os demais comparti-
mentos ambientais de uma ba-
cia hidrográfi ca são manejados. 
Os problemas de segurança 
hídrica, relacionados com a 
disponibilidade de água e das 
cheias, têm causas globais, 
como as alterações climáticas, 
e causas locais, como a urba-
nização em áreas inundáveis 
e impermeabilização do solo. 

Consequentemente, o seu 

gerenciamento necessita ser 
integrado considerando os 
diversos fatores para que os 
Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável (OSDs) sejam 
efetivamente alcançados.

A gestão de recursos hídricos 
exige uma nova governança 
que garanta a efi cácia da apli-
cação de políticas que orien-
tem a sustentabilidade dos 
processos. A gestão preventiva 
dos problemas ambientais é 
muito mais adequada, além de 
ser mais barata. 

As medidas mais importan-
tes são aquelas que incorporam 
a consideração dos impactos 
ambientais nas decisões eco-
nômicas, em direção a uma 
economia circular, que ma-
ximize a otimização dos usos 
dos recursos e a reciclagem, 
equilibrando as dimensões am-
bientais, sociais e econômicas 
de novos projetos. Esses me-
canismos devem ser capazes 
de inserir nos processos de 
tomada de decisão o concei-
to de que o meio ambiente 
saudável é a base principal da 
prosperidade econômica e do 
bem-estar social.  

Independentemente de polí-
ticas globais, as empresas e as 
pessoas devem adotar medidas 
para aumentar a eficiência 
do uso dos recursos hídricos, 
para a reciclagem da água 
(aproveitamento do esgoto 
tratado), para a utilização de 
águas pluviais e para a adoção 
de tecnologias mais avançadas 
para a melhoria desse bem 
planetário tão importante. 

Além disso, os grandes em-
presários não podem esquecer 
que o aumento da efi ciência 
no uso da água aumenta a 
competitividade das empresas 
e, principalmente, traz muitos 
benefícios para a sociedade.
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Hoje (11), os chefes dos 
governos estaduais de-
sembarcam em Brasília 

para a 5ª Reunião do Fórum de 
Governadores, com o objetivo 
de afi nar o discurso. A divulga-
ção antecipada de uma carta 
pública na última quinta-feira 
(6) pelo Fórum desagradou a 
alguns governadores da Região 
Nordeste.

Apesar da assinatura de sete 
dos nove chefes do Executivo 
da região, eles negam que 
tenham dado o “de acordo” ao 
documento. A reação veio no 
mesmo dia, por meio de outra 
carta, assinada por todos os 
governadores nordestinos. 
Nela, além do ponto comum 
que estava na carta do Fórum, 
eles acrescentaram pontos 
específi cos que querem ver 
retirados da proposta, como 
as mudanças no Benefício de 
Prestação Continua (BPC) e 
nas aposentadorias rurais. 

A pauta, previamente distri-
buída, do encontro em Brasília 
é extensa: prevê discussões 
em torno de temas que afetam 

A apresentação do relatório da reforma da Previdência está prevista para esta semana na Câmara.

O Vaticano divulgou um 
documento ontem (10), no 
qual recomenda o debate de 
questões de gênero entre 
os jovens e pede “distinção” 
entre a ideologia e estudos. O 
objetivo da Congregação para a 
Educação, dentro de suas com-
petências, segundo o texto, é 
oferecer algumas refl exões que 
podem ajudar e orientar os que 
estão empenhados em educar 
as novas gerações para tratar 
metodicamente as questões 
mais debatidas da sexualidade 
humana. 

Sob o título “Homem e Mulher 
os criou”, o relatório é assinado 
pelo cardeal Giuseppe Versaldi, 
prefeito da Congregação para a 
Educação Católica, e pelo arce-
bispo Vincenzo Zani, secretário 
do Dicastério. De acordo com 
o documento, a hierarquia da 
Igreja Católica garante que 
está disposta a debater as di-
ferenças sexuais. No entanto, 
a discussão será baseada em 
pesquisas, não na ideologia. 
O Vaticano ainda reafi rmou 
que “estamos diante de uma 
emergência educacional” sobre 
“ideologia de gênero”, uma cor-
rente de pensamento que busca 
aniquilar a natureza e “nega 

Igreja quer que debate tenha base científi ca, e não ideológica.

A ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina, disse 
ontem (10) estar confi ante 
que o Plano Safra 2018/2019 
será lançado nesta semana. 
Destacou que o Congresso 
Nacional está analisando e 
votando o projeto de crédi-
to suplementar, que inclui 
R$ 10 bilhões em recursos 
para equalização dos fi nan-
ciamentos do plano.

“Assim que a gente tiver si-
nalização de que o Congresso 
votou, é uma questão só de 
agenda para o lançamento, 
mas já começa a acontecer”, 
disse a ministra, após partici-
par da abertura do One Agro, 
evento que reúne líderes do 
agronegócio, em Campinas, 
para debater ciência e tecno-
logia digital, sustentabilidade 
e desenvolvimento e o impac-
to do agronegócio brasileiro 
no mundo.

O plano previsto para 
2018/2019 oferece novas 
ferramentas de acesso ao 
crédito para médios e gran-
des produtores. “Pequenos 
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Hoje (11), a Comissão de 
Desenvolvimento Regional e 
Turismo deve analisar o projeto 
que regulamenta em âmbito 
nacional a prática do naturis-
mo, também conhecida como 
nudismo. Fica permitido o 
naturismo em espaços próprios 
para a prática, autorizados pelo 
Poder Público estadual, distri-
tal ou municipal, por meio de 
lei específi ca. 

O projeto defi ne como espaço 
naturista o local devidamente 
sinalizado, destinado exclu-
sivamente ao nudismo, que 
poderá estar situado em praia, 
clube naturista, imóvel rural, 
acampamentos ou outros meios 
de hospedagem. Não será per-
mitida a presença de menores 
de idade em espaço naturista, 
exceto quando acompanhados 
dos pais ou responsáveis. 

O texto determina que as 
autoridades poderão condicio-
nar a licença a determinados 
períodos do ano. E defi ne o 
naturismo como o “conjunto 

de práticas de vida ao ar livre 
em que é utilizado o nudismo 
como forma de desenvolvimen-
to da saúde física e mental, por 
meio de integração plena com 
a natureza”. Também explicita 
que a prática em área autoriza-
da não será considerada ilícito 
penal. Relatada pelo senador 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-
-PB), a proposição ainda será 
analisada na CCJ.

No Brasil, existem 17 asso-
ciações voltadas ao naturismo 
em nove estados e no Distrito 
Federal. O relator do projeto 
registra que existem algumas 
leis estaduais e municipais que 
tratam do tema. “Acreditamos 
que o naturismo não fere a 
Constituição nem as leis do 
país, desde que realizado com 
a proteção a seus praticantes, 
incluindo menores que fre-
quentam com suas famílias, e o 
respeito aos não praticantes”, 
ressalta Veneziano Vital do 
Rêgo em seu relatório (Ag.
Senado).

Dedução no IR para 
empregador doméstico

A dedução de Imposto de Renda 
(IR) para os empregadores domés-
ticos está no seu último ano de 
validade. Um importante passo na 
tramitação da proposta poderá ser 
dado hoje (11) pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado, 
que vai analisar o texto de forma 
terminativa: se for aprovado pelo 
colegiado e não houver recurso 
para votação pelo Plenário, seguirá 
diretamente para a Câmara. 

A dedução do IR relativa à con-
tribuição paga à Previdência Social 
é aplicável desde 2011 e foi criada 
para incentivar principalmente a 
classe média brasileira a formalizar a 
contratação de empregados domés-
ticos. O autor, senador Reguffe (sem 
partido-DF), lembra que o benefício 
terminará esse ano. Ele alega que 
é preciso apoiar a manutenção de 
milhares de postos de trabalho, 
principalmente no momento em 
que o Brasil convive com mais de 13 
milhões de desempregados.

A relatoria fi cou a cargo do se-
nador Plínio Valério (PSDB-AM), 
que deu voto favorável à proposta. 
Segundo ele, como se trata de um 
benefício vigente há oito anos, a sua 
não prorrogação equivalerá  a um 
pesado aumento da carga tributária. 
“Em um mercado tão sensível como 
o do emprego doméstico, a retirada 
do incentivo à contratação certa-
mente contribuirá para ceifar mais 
empregos, contraindo a já reduzida 
oferta. Nada mais inoportuno no atu-
al momento”, opinou (Ag.Senado).

Fim do sigilo de 
operações de crédito 
com outros países 

O fi m do sigilo bancário de ope-
rações de instituições ofi ciais de 
crédito com países estrangeiros, 
será analisado na Ordem do Dia 
da próxima sessão deliberativa, 
marcada para a quarta-feira (12).  
Os senadores decidiram que o pro-
jeto seria votado com urgência em 
Plenário. O projeto do senador Al-
varo Dias (Pode-PR), exige maioria 
absoluta para aprovação, ou seja, 
voto favorável de 41 senadores. 

O texto estabelece que não estão 
protegidas pelo sigilo bancário as 
operações feitas por instituições 
fi nanceiras controladas por enti-
dades de direito público interno, 
quando a contraparte for Estado 
estrangeiro ou quando a operação 
contar com garantia direta ou indi-
reta de Estado estrangeiro. Além 
disso, determina que os instrumen-
tos contratuais e eventuais aditivos 
das referidas operações sejam 
divulgados em página específi ca 
da instituição na internet.

Ao apresentar o projeto, Alvaro 
Dias criticou o empréstimo de 
US$ 800 milhões concedido pelo 
BNDES a Cuba, para a construção 
do Porto de Mariel, naquele país. O 
senador rebateu o argumento do 
governo da ex-presidente Dilma 
Rousseff de que os brasileiros 
foram benefi ciados com a geração 
de emprego decorrente das enco-
mendas necessárias à execução da 
obra. Segundo ele, falta transpa-
rência a esses empréstimos, que 
podem levar inclusive a calote. A 
proposta, segundo o autor, segue 
o princípio da publicidade que 
determina que os atos públicos 
devem ser de conhecimento geral, 
para a sociedade fi scalizar a ação 
dos agentes públicos (Ag.Senado).

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado pode votar, 
nesta quinta-feira (13), um 
projeto que aumenta o poder 
dos delegados de polícia para 
proteger pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Original-
mente o projeto do senador 
Humberto Costa (PT-PE) daria 
poderes mais amplos aos dele-
gados para determinar medidas 
protetivas. No entanto, o relator 
na CDH, senador Flávio Arns 
(Rede-PR), entendeu que 
algumas das prerrogativas são 
de magistrados, e estendê-las 
aos delegados seria interferir na 
separação dos Poderes. 

Por isso, propôs um substitu-
tivo ao projeto preservando atri-
buições que, na avaliação dele, 
não atentam contra a reserva 
de jurisdição dos magistrados. 
No texto, ele preservou três 
competências para a autoridade 

policial: encaminhar o idoso com 
direitos ameaçados ou violados 
à família ou curador, mediante 
termo de responsabilidade; de-
terminar abrigo temporário ao 
idoso com direitos ameaçados 
ou violados, desde que corra 
risco de morte; e encaminhar 
ao Conselho Tutelar criança 
ou adolescente com direitos 
ameaçados ou violados.

A pauta da comissão tem 20 
itens e 2 requerimentos. Várias 
propostas trazem benefícios 
para quem tem defi ciência. Uma 
delas isenta de IPI a compra 
de veículo para uso de pessoas 
com defi ciência física ou uso no 
transporte autônomo de pas-
sageiros. Outra é a prioridade 
para crianças com defi ciência 
e em idade escolar no acesso a 
órteses, próteses e tecnologias 
assistivas. O projeto é da sena-
dora Mara Gabrilli (Ag.Senado).

Governadores voltam a Brasília para 
discutir reforma da Previdência

Com a proximidade da apresentação do relatório da reforma da Previdência, prevista para esta 
semana, crescem a pressão e a expectativa de estados e municípios para permanecer no texto, como 
proposto originalmente pelo governo

diretamente o caixa dos gover-
nadores. Entre os temas estão o 
chamado de Plano Mansueto - 
pacote de ajuda aos estados em 
difi culdades fi nanceiras - a Lei 
Kandir, Cessão Onerosa/ Bônus 
de Assinatura além da PEC que 
trata da ampliação do Fundo de 
Participação dos Estados no 
Orçamento da União e do Novo 
Marco Legal do Saneamento 

Básico. A lista também traz a 
reforma da Previdência, que 
deve dominar a maior parte 
da reunião. 

Os municípios também que-
rem garantir que serão man-
tidos no texto da reforma da 
Previdência. O manifesto esti-
ma uma redução de despesa de 
R$ 41 bilhões em quatro anos 
e R$ 170 bilhões em dez anos 

com aposentadorias e pensões 
para os 2.108 municípios com 
Regime Próprio de Previdência 
Social. Os prefeitos estão em 
contato com deputados fede-
rais de suas regiões para pedir 
apoio à inclusão deles no texto 
da reforma. “O corpo a corpo 
no Congresso está sendo e será 
feito até a hora das votações”, 
garantiu (ABr).

Plano Safra está pronto
para ser lançado

agricultores estarão absoluta-
mente protegidos”, afi rmou. 
A ministra voltou a defender 
um modelo permanente para 
que o agricultor tenha previ-
sibilidade na hora de tomar 
fi nanciamento para custeio e 
investimento, tendo em vista 
que a preparação do cultivo 
começa com, pelo menos, seis 
meses de antecedência.

Na abertura do One Agro, a 
ministra ressaltou o aumento 

da produtividade agrícola 
brasileira aliada com a susten-
tabilidade. Nos últimos anos, 
a produção nacional cresceu 
386%, com aumento de ape-
nas 33% da área cultivada. 
“Não entendo porque denegrir 
a imagem de um setor que 
produz, que dá emprego e que 
cada vez usa mais tecnologia 
e tem mais preocupação com 
a sustentabilidade”, disse 
(Mapa).

Vaticano recomenda debate 
de gênero em escolas

a diferença e a reciprocidade 
natural de homens e mulheres”.

“Esta ideologia apresenta 
uma sociedade sem diferenças 
de gênero e anula o fundamen-
to antropológico da família”, 
acrescenta o documento. Para 
os religiosos, essa desorienta-
ção é uma contribuição para 
“desestruturar” a instituição 
familiar. O documento apela 
para o diálogo, mas emite 
orientações sobre vários tópi-
cos, incluindo transgêneros. 
Deve-se levar em conta o direito 
“não-secundário” das crianças 
“de crescer em família, com 
pai e mãe capazes de criar 

um ambiente ideal para seu 
desenvolvimento e maturidade 
afetiva”. 

Segundo o texto, “o processo 
de identifi cação é difi cultado 
pela construção fi ctícia de um 
gênero ou terceiro gênero”. 
“Desta forma, a sexualidade 
escurece como uma qualifi ca-
ção estruturante da identidade 
masculina e feminina”, diz o 
relatório de 31 páginas. Neste 
contexto, fi ca evidente que a 
missão educativa enfrenta o 
desafi o que “surge de dife-
rentes maneiras a partir de 
uma ideologia, genericamente 
denominada gênero (ANSA).

Projeto no Senado 
regulamenta a

prática do nudismo

Maior poder à polícia na 
proteção de idosos e crianças


