
www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 20 de setembro de 2019

www.netjen.com.br

Abobrinhas
Nações como o Brasil 

não podem ignorar as 

mudanças climáticas e 

suas consequências

Uma amiga japonesa cer-
ta vez me contava que 
logo após a explosão 

das bombas nucleares em Hi-
roshima e Nagasaki, no Japão, 
não se comia nada na região 
em que ela morava além de 
abobrinhas: de dia, de tarde 
e de noite. 

Comparado com o país do Sol 
Nascente, o Brasil não passou 
por crises tão avassaladoras, 
embora não podemos fechar 
os olhos para a realidade dos 
15,2 milhões brasileiros que 
sabem bem o que é viver e 
morrer lentamente abaixo da 
linha da extrema pobreza.

Talvez pela abundância de 
terras e alimentos, poucos 
brasileiros compreendam 
a necessidade de conter o 
desperdício em um país que 
detém metade de sua econo-
mia gerada diretamente de 
commodities como soja, café, 
cana-de-açúcar, petróleo e 
minérios, entre outras. Ou 
talvez porque boa parte não 
compreenda o valor de toda 
essa riqueza.

Seu Abed Al-Mahdi Salamin, 
de 76 anos, morador do Vale 
do Jordão, na Palestina, sabe 
bem o que signifi ca ouvir a 
água fl uindo pelo encanamento 
de uma companhia israelense 
bem debaixo das terras onde 
cresceu. “Os canos estão a 100 
metros de mim, mas eu não 
posso beber”, lamenta. 

Enquanto isso, nós, brasilei-
ros, passeamos despreocupa-
dos sobre um lençol freático de 
45 mil km³ de água doce que 
ocupa 65% de todo o território 
nacional: o Aquífero Guarani - a 
segunda maior fonte de água 
doce do planeta.

A fl oresta Kirindy, a oeste da 
ilha de Madagascar, perdeu em 
duas décadas quase metade 
(mil km²) do seu tamanho ori-
ginal para dar lugar ao plantio 
de milho. Os invasores pagam 
em torno de 10 dólares por hec-
tare derrubado e queimado. 
Há bastante trabalho, porém, 
a mão de obra de baixo custo, 
não só na região como em todo 
o país, leva 90% da população 
a sobreviver com pouco mais 
de dois dólares por dia. 

Espécies raras, encontradas 
somente nessa ilha africana, 
já correm risco de extinção. 
A devastação trouxe à área 
períodos de longa estiagem 
e intensas tempestades. Por 
aqui, até agosto deste ano, o 
número de focos de queimadas 
havia crescido mais de 80% 
em comparação com o mesmo 
período de 2018. Dos três tri-
lhões de árvores no mundo, um 
terço se concentra na região 
amazônica. 

Cerca de 20% de toda a 
fauna do planeta se encontra 
nessa imensa fl oresta. A revista 
científi ca Nature Sustainability 
aponta que a parte amazônica 
brasileira perdeu 400 mil km² 
entre 2000 e 2017. Olhemos 
para Madagascar. Somos um 
dos maiores produtores de 
minério de ferro do mundo, 
o rompimento da barragem 
do Córrego do Feijão, em 
Brumadinho, levou centenas 
de pessoas à morte e jogou a 
cidade à beira da depressão. 

Passados oito meses da tra-
gédia, a lembrança dos mora-
dores por suas vítimas parece 
manter uma nuvem cinza sobre 
cada ponto da cidade. Compre-
ender os erros do passado e a 
realidade presente pode impe-
dir fatalidades. Nações como 
o Brasil não podem ignorar as 
mudanças climáticas e suas 
consequências: escassez de 
alimentos, desertifi cação, au-
mento de incêndios, enchentes 
e furacões.

O planeta está interligado 
por um único vetor: a cons-
ciência da função do homem 
como parte do processo de 
manutenção da vida ao longo 
de milhões de anos. Do ponto 
de vista espacial, a humanida-
de não passa de um grão de 
areia, porém, diante do tempo, 
ela é gigante, senhora do futu-
ro em construção. No Japão, 
quem comeu abobrinhas no 
passado aprendeu a valorizar 
as conquistas do dia a dia até 
se potencializar. 

No Brasil, o futuro depende 
do despertar da consciência de 
seu povo como agente de trans-
formação tanto social quanto 
ambiental e de que abobrinhas 
fi quem só no prato, ausentes 
em discursos e ideologias.

(*) - É jornalista da TV Canção Nova e 
participou da reportagem especial do 
rompimento da barragem da Vale, em 

Brumadinho (MG).

Pedro Teixeira (*)

Porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros.

O presidente Jair Bolsonaro 
está acertando os últimos deta-
lhes do discurso que fará na 74ª 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas, na próxima terça-feira 
(24), em Nova York. De acordo 
com o porta-voz, Otávio Rêgo 
Barros, um dos objetivos é 
desconstruir a imagem do país 
no exterior, após a repercussão 
negativa dos incêndios na Flo-
resta Amazônia, nas últimas 
semanas.

“É um discurso de cora-
ção, onde ele vai defender 
as potencialidades do país e 
vai fazer uma defesa enfática 
daquilo que nós estamos rea-
lizando no tocante à questão 
do meio ambiente, ligada ao 
desenvolvimento sustentável, 
um pouco para desconstruir 
essa narrativa, particular-
mente no ambiente externo, 
de que o Brasil não cuida da 
Amazônia, não cuida do meio 

Primeiro ministro britânico, Boris Johnson.

O primeiro-ministro da Fin-
lândia, Antti Rinne, reuniu-se 
com o presidente francês, Em-
manuel Macron, para discutir 
o futuro do Reino Unido na 
União Europeia (UE). Os dois 
líderes concordaram que Boris 
Johnson terá até o fi m deste 
mês para defi nir por escrito 
um plano de Brexit (a saída do 
bloco). “Se nenhuma proposta 
for recebida até o fi nal de se-
tembro, acabou”, afi rmou Antti 
Rinne após se ter reunido com 
o presidente francês em Paris.

Johnson, por sua vez, disse 
que acredita em um possível 
acordo durante a cúpula em 
Bruxelas, em 17 de outubro, 
quando estarão reunidos todos 
os líderes da UE,ao insistir que 
o Brexit acontecerá até o dia 
31 de outubro, independente-
mente de haver acordo. Desde 
que assumiu o cargo em julho, 
Johnson apresentou algumas 
propostas como alternativas 

ao recuo da fronteira irlandesa, 
a política que visa a impedir 
o retorno de uma fronteira 
rígida na ilha da Irlanda e um 
ponto de discórdia no acordo do 
Brexit da ex-primeira-ministra 
Theresa May.

A Finlândia ocupa atual-
mente a presidência rotativa 
da UE e o primeiro-ministro 
fi nlandês pretende discutir o 
novo prazo com o presidente 
do Conselho Europeu, Donald 
Tusk, e Boris Johnson nos 
próximos dias. Essa posição 
ainda não foi acertada com os 
outros países da UE. “O dia 
30 não é uma data precisa, 
discutida e acordada pelos 27 
[integrantes do bloco]. Mas 
essas questões não são fáceis 
de resolver. Se querem estar 
devidamente preparados para 
a cúpula [de 17 de outubro], o 
30 de setembro já é apertado”, 
disse um diplomata da UE à 
Reuters (RTP/ABr).

Valter Campanato/ABr
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Atualmente, o Senado tra-
balha sobre a proposta 
que está na Comissão 

de Constituição e Justiça, onde 
o relator é o senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA).

“Conversei com o presi-
dente [da Câmara] Rodrigo 
Maia, ele também acha que 
é uma possibilidade. A gente 
tem que buscar uma forma 
regimental. Eu vou conversar 
com os relatores [deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e 
senador Roberto Rocha], vou 
pedir uma reunião dos líderes 
na Câmara e no Senado para a 
gente nivelar as informações. 
As pessoas estão querendo 
apresentar uma alternativa”, 
disse Davi, ao cobrar mais 
participação do governo na 
elaboração da proposta. Ele 
sugere uma “composição tri-
partite” que, além de Câmara 

Alcolumbre cobrou maior envolvimento do Executivo nas 

discussões sobre a reforma tributária no Congresso.

Comissão decide 
sobre maconha 
medicinal na 
próxima semana

A Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado retirou da pauta 
de votações a sugestão da Rede 
Brasileira de Redução de Danos 
e Direitos Humanos (Reduc) de 
regulamentar o uso da cannabis 
medicinal e do cânhamo — fi bra 
da planta com menor concen-
tração de tetraidrocanabinol e, 
por isso, sem ação psicoativa 
relevante. A votação deve ocorrer 
na próxima quinta-feira (26) e já 
tem voto favorável do relator e um 
voto em separado pela rejeição 
da matéria.

O relator, senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), apresen-
tou um novo relatório depois 
de ouvir senadores durante a 
discussão do projeto na semana 
anterior. O novo texto mantém o 
voto favorável ao uso medicinal 
da maconha. Ele concorda com 
normas que a Reduc chamou 
de “marco regulatório”. Apesar 
do voto favorável, Alessandro 
sugeriu uma nova redação, bem 
mais sucinta, para evitar proble-
mas de inconstitucionalidade no 
texto original.

No substitutivo, o relator sub-
mete a produção, a distribuição, 
o transporte e a comercialização 
da cannabis medicinal ao regime 
de vigilância sanitária, sendo pre-
visto monitoramento da cadeia 
produtiva e do mercado. O texto 
prevê, ainda, que as normas com 
relação ao plantio, à cultura e à 
colheita do cânhamo industrial 
sejam de responsabilidade de uma 
autoridade agrícola dos estados 
(Ag.Senado). 

O relator da reforma da 
Previdência, senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), apre-
sentou ontem (19) relatório 
com a análise das 77 emendas 
apresentadas em Plenário à 
proposta. Ele acatou apenas 
uma emenda supressiva, para 
não prejudicar o acesso à apo-
sentadoria integral de quem 
recebe vantagens variáveis 
vinculadas a desempenho no 
serviço público, e corrigiu a 
redação do trecho que inclui 
os informais entre os trabalha-
dores de baixa renda. Foi dada 
vista coletiva do novo relatório 
e a presidente da CCJ, Simone 
Tebet (MDB-MS), marcou a 
votação para a próxima terça-
-feira (24). 

A previsão é que a discussão 
se prolongue pela tarde, mas 
que o texto seja entregue 
para debate em Plenário no 
mesmo dia. “O calendário 
continua valendo: dia 24 pela 
manhã, discussão e votação 
na comissão, no período da 
tarde, votação e cinco dias 
corridos de novo prazo para 
alguma emenda de redação 
em Plenário para, na semana 
seguinte já começarmos a 
votação em segundo turno. 
Em 10 de outubro temos 
condições de entregar para o 
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Entre o vice-presidente, Jorginho Mello, e o relator,

Jereissati, a presidente da CCJ, Simone Tebet,

deu prazo para análise do parecer.
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Garantia de direitos a 
crianças em processo 
de adoção

Crianças em fase de adoção 
podem ter mais garantias sobre 
o uso do nome social (da família 
dos pais adotantes), o direito de 
matrícula em escolas públicas e 
a continuidade nos atendimentos 
públicos prestados durante estadia 
em instituições de acolhimento. 
A Comissão de Direitos Humanos 
do Senado aprovou ontem (19) o 
projeto que garante mais atenção 
à criança e ao adolescente em 
processo de adoção.

Apresentando pela senadora 
Leila Barros (PSB-DF), o projeto 
altera o Estatuto da Criança e 
do Adolescente para determinar 
que, no período de habilitação, o 
adotante possa fazer uso do nome 
social, permitindo maior vínculo e 
segurança para a criança ou ado-
lescente e o adotante.

“O adotado precisa de estímulos 
para criar uma melhor associação ao 
novo sobrenome. Esses estímulos 
ocorrem principalmente na escola, 
no período de alfabetização”, justi-
fi ca Leila.

Essa modifi cação, porém, não 
permite a alteração dos documentos 
do adotado, que só poderá ser feita 
após a conclusão do processo legal.

Além disso, a proposição dá aos 
pais adotantes o direito de matricu-
lar o fi lho em escola pública de sua 
preferência, mais próxima de casa 
ou do local de trabalho. Atualmente 
não há amparo legal que assegure 
ao adotante esse direito. Caso seja 
aprovado e não haja recurso para 
votação em Plenário, o projeto se-
gue direto para análise da Câmara 
(Ag.Senado).

Presidente do Senado 
defende proposta única

de reforma tributária
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu ontem (19) a busca de um entendimento entre o 
Senado e a Câmara de Deputados em torno de uma proposta única de reforma tributária

çando naturalmente, com a 
legitimidade e a autoridade 
que existe na Câmara. No 
Senado, da mesma maneira. 
E a gente não vê o governo 
apresentando de fato uma 
sugestão que possa contribuir 
com o texto das reformas que 
estão tramitando”, observou.

Para o senador, a aprova-
ção da reforma tributária vai 
desburocratizar e simplificar 
a arrecadação. “Sem dúvida 
nenhuma vamos dar celeri-
dade para essa matéria que o 
Brasil aguarda e, no final, nós 
temos que colher o fruto e o 
resultado disso: melhorar a 
vida das pessoas, simplificar, 
garantir tranquilidade para os 
empreendedores investirem 
no Brasil e assegurar que a 
gente possa fazer essa refor-
ma que é aguardada há muitos 
anos” (Ag.Senado).

e Senado, conte com atuação 
direta da equipe econômica do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. 

“Quem tem três reformas 

não tem nenhuma. Acho que o 
governo precisava estar mais 
presente em relação a esse 
tema. Porque você vê o debate 
na Câmara, eles estão avan-

Relatório sobre emendas à 
Previdência vai à votação na terça

Brasil a reforma da Previdên-
cia”, estimou Simone.

Foram rejeitadas as emen-
das de senadores com temas 
ligados a servidores públicos, 
mudanças em pensões, idade 
mínima, regras de transição, 
aposentadorias especiais, cál-
culo da aposentadoria, abono 
salarial e regras especiais para 
grupos específi cos. Segundo o 
relator, nas emendas “não se 
identifi caram novos temas em 
relação ao deliberado anterior-
mente na CCJ e em relação 
às conclusões de seu parecer 
anterior”.

Tasso agradeceu o apoio 
dos senadores e o respeito e 
espírito público que permeou 
toda a discussão da PEC no Se-
nado. Ele recebeu elogios dos 
senadores Jorginho Melo (PL-
-SC) e Paulo Rocha (PT-PA) 
pela gentileza e técnica com 
que trabalhou no relatório. “O 
bonito da democracia é isso, 
nós aceitarmos e convivermos 
com as divergências sem que 
elas levem a qualquer tipo 
de distanciamento pessoal 
ou moral em relação a todas 
essas diferenças”, disse Tasso 
(Ag.Senado).

Bolsonaro quer desconstruir visão 
externa sobre meio ambiente

ambiente”, afirmou Rêgo 
Barros.

A viagem do presidente, que 
até ontem estava condicionada 
ao aval da equipe médica, pas-
sou a ser tratada como agenda 
confirmada pelo Palácio do 
Planalto. “Hoje, o sentimento, 

a partir das análises da equipe 
médica do presidente, é de que 
não há mais dúvida com relação 
à confi rmação da ida dele a Nova 
York”, disse o porta-voz, que 
chegou a dar 100% de garantia 
de que Bolsonaro vai embarcar 
para os EUA (ABr).

Johnson tem “até o fi m 
do mês” para defi nir 

plano do Brexit


