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O maior desastre 
ambiental

O maior acidente 

ambiental no litoral 

brasileiro em termos de 

extensão parece passar 

ao largo de nossas 

consciências

Fotos aqui e ali de man-
chas de óleo que já 
chegaram em 140 praias 

do Nordeste são apenas uma 
pequena amostra do desastre 
que atinge o litoral nordestino 
e cujo impacto será sentido por 
décadas, com danos incalculá-
veis à natureza e à economia 
regional. Seja qual for a origem 
do acidente – esvaziamento de 
tanques de navios com petró-
leo da Venezuela ou mesmo 
um atentado –, o fato é que o 
país exibe monumental fragi-
lidade na fi scalização de seu 
mar territorial.

O Brasil controla, ofi cialmen-
te, um território marítimo de 
3,6 milhões de km2– área maior 
do que as Regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul juntas. Nesse es-
paço de mar, denominado Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE), 
o país monitora e orienta o 
tráfego de embarcações e tem 
direito exclusivo de pesquisa 
e exploração comercial dos 
recursos existentes na água 
e no subsolo (petróleo, gás 
natural, frutos do mar etc.), 
até uma distância de 370 km 
(200 milhas náuticas), a partir 
não só do continente, mas de 
suas ilhas.

Aliás, o país pode explorar 
uma faixa de quase 400 km de 
largura ao longo dos seus 7.500 
km de litoral, tendo exclusivi-
dade sobre áreas localizadas 
a até 1.500 km do continente 
graças a pequenas porções de 
terra, como o arquipélago de 
Trindade e Martim Vaz, que 
nos pertencem.

Afi nal, o que teria ocorri-
do? Adriano Pires, do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura, 
especialista em matéria de 
petróleo, aventa a possibilida-
de de vazamento de um navio 
petroleiro de passagem na rota 
entre o sul do Caribe e a Ásia 
– que corre ao longo da costa 
nordestina. Possivelmente um 
cargueiro limpando os tanques 
para carregar óleo novo na Ve-
nezuela. Pescadores explicam 
que o óleo vazado é velho, 
borra parecendo plástico, 
enquanto o petróleo quando 
novo é oleoso. Ora, já se sabe 
que o vazamento ocorreu entre 
os litorais de Pernambuco e 
Paraíba a uma distância entre 
40 e 50 km da costa. 

Se não é possível detectar o 
que ocorre nesse limite, imagi-
ne-se o que poderá acontecer 
em espaços mais longínquos, 

caso o Brasil consiga o feito 
de aumentar em 2,1 milhões 
de quilômetros quadrados – 
equivalente à área da Groen-
lândia – o tamanho do território 
nacional no Oceano Atlântico, 
solicitação feita à Comissão 
de Limites da Plataforma 
Continental da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar. Desde 2004, o Brasil 
luta pela ampliação de nossa 
ZEE para 4,5 milhões de km2.

Enquanto o governo mobi-
liza estruturas e equipes para 
estudar o que teria ocorrido, 
o que se vê são arremedos de 
limpeza: pessoas nas praias 
puxando óleo viscoso, tar-
tarugas, peixes bois e aves 
mortas. Onde estão os métodos 
avançados de limpeza de óleo? 
Ora, não é a primeira vez que 
esse tipo de acidente ocorre no 
país. Antes foram contratadas 
equipes especializadas de 
outros países, como Holanda. 
Desta feita, fala-se em ajuda 
dos americanos. Virão quando? 
O que poderão fazer no curto 
prazo? 

E se houve ação terrorista? É 
possível chegar-se a uma con-
clusão convincente? E se o óleo 
vazado for mesmo proveniente 
da Venezuela, que medidas o 
Brasil tomará para implicar o 
vizinho de cima (se for o caso), 
o dono do petroleiro ou o con-
tratante? O momento exige 
cautela. Que se faça completa 
e acurada investigação.

Já ao sofrido Nordeste, um 
dos mais belos recantos do 
país, sobra a desesperança de 
ver se transformar em quimera 
seu sonho de se ser opção para 
turistas que lotam o Caribe 
(ameaçado por furacões). Pas-
sarão anos até que suas águas 
marítimas e praias se livrem 
de toneladas de óleo.  

Até lá, se ouvirão discursos, 
muito blá-blá-blás e aparece-
rão salvadores da região. A 
predominarem a resistência e 
a mentalidade das autoridades 
responsáveis pela defesa do 
meio ambiente, a paisagem 
de devastação, na esteira de 
enchentes, vazamentos, quei-
madas e incêndios criminosos, 
se expandirá por todos os 
quadrantes do território.

Mas um fi o de esperança bro-
ta quando nossa gente, a partir 
das crianças e dos jovens, 
passa a enxergar com muita 
convicção a mãe-natureza 
como parte indissociável de 
suas vidas. Visão que acabará 
sendo o lume dos protagonistas 
da política. 

Vamos dar tempo ao tempo. 
 

(*) - Jornalista, é professor titular
da USP, consultor político

e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse:
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O Tribunal Supremo da Es-
panha condenou ontem (14) 
políticos da Catalunha a penas 
que vão de nove a 13 anos de 
prisão por causa do plebiscito 
separatista de outubro de 2017, 
que culminou em uma declara-
ção unilateral de independência 
considerada ilegal por Madri.

A pena mais alta foi dada ao 
ex-vice-presidente da Catalu-
nha, Oriol Junqueras. Já o ex-
-porta-voz da Presidência, Jordi 
Turull, o ex-secretário catalão 
das Relações Exteriores, Raül 
Romeva e a ex-secretária do 
Trabalho, Dolors Bassa, pega-
ram 12 anos de cadeia. 

A ex-presidente do Parla-
mento da Catalunha, Carme 
Forcadell foi condenada a 11 
anos e seis meses de reclusão; 
e os ex-secretários do Interior 
Joaquim Forn e do Território, 
Josep Rull, a 10 anos e seis 
meses. Já Jordi Sànchez e Jordi 
Cuixart, presidentes de duas 
entidades da sociedade civil 
que organizaram protestos se-
paratistas, pegaram nove anos 
de prisão.

Segundo o Tribunal Supre-
mo, os réus cometeram um 
delito de sedição (sinônimo de 
desordem ou revolta) ao tentar 

Protesto em Barcelona contra condenação de políticos

da Catalunha.

O Ministério da Justiça pu-
blicou no Diário Oficial da 
União de ontem (14) uma nova 
portaria alterando as regras 
para deportação e repatriação 
de estrangeiros considerados 
perigosos. Aplicáveis também 
no caso de pessoas que tenham 
praticado atos contrários “aos 
princípios e objetivos dispostos 
na Constituição”. As novas 
regras sobre impedimento de 
ingresso no Brasil, repatriação 
e deportação garantem os 
princípios da ampla defesa e 
da segurança jurídica. 

Entre as principais mudanças 
em relação à portaria anterior 
está a ampliação do prazo para 
que pessoas obrigadas a deixar 
o país recorram da decisão 
administrativa, que passou de 
48 horas para cinco dias para 

o interessado se defender. As 
autoridades responsáveis fi cam 
obrigadas a tornar públicos os 
motivos para justifi car os pro-
cessos de deportação. 

E reafi rma que ninguém será 
impedido de ingressar no país, 
repatriado ou deportado suma-
riamente, por motivo de raça, 
religião, nacionalidade, por in-
tegrar determinado grupo social 
ou manifestar opinião política. 

São consideradas pessoas 
perigosas aquelas suspeitas de 
envolvimento com terrorismo; 
grupos criminosos organizados, 
associação criminosa armada ou 
que tenha armas à disposição; 
tráfi co de drogas, de pessoas ou 
de armas de fogo; pornografi a ou 
exploração sexual infantojuve-
nil e com torcidas com histórico 
de violência em estádios (ABr).
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O Plenário terá as duas 
últimas sessões de dis-
cussão do texto fi nal 

hoje (15) e amanhã (16). 
Se cumprido o calendário, a 
proposta estará pronta para 
a votação em segundo turno 
na própria quarta. A principal 
medida da reforma é a fi xação 
de uma idade mínima (65 anos 
para homens e 62 anos para mu-
lheres) para a aposentadoria, 
extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. 

O texto também estabelece 
o valor da aposentadoria a 
partir da média de todos os 
salários (em vez de permitir a 
exclusão das 20% menores con-
tribuições), eleva alíquotas de 
contribuição para quem ganha 
acima do teto do INSS (hoje em 
R$ 5.839) e estabelece regras 
de transição para os trabalha-
dores em atividade. O objetivo, 
segundo o governo, é reduzir o 
rombo nas contas da Previdên-
cia. A estimativa de economia 
com a proposta é de cerca de 
R$ 800 bilhões em 10 anos. 

A votação em primeiro turno ocorreu dia 2 de outubro. A previsão é que a análise

em segundo turno seja concluída até o fi nal do mês.

Dedução do IR
para gastos
com cuidadores

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado se reúne na 
quinta-feira (17), e pode apro-
var dois projetos que autorizam 
novas deduções na declaração 
do Imposto de Renda. Os pro-
jetos benefi ciam cidadãos que 
usam os serviços de cuidadores 
e ou que contribuírem com fun-
dos para promoção dos direitos 
das pessoas com defi ciência. 
De autoria do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI), um deles 
permite a dedução do valor da 
contribuição patronal paga à 
Previdência Social pelo cidadão 
que emprega cuidador. 

O impacto orçamentário da 
medida deverá ser estimado 
pelo Executivo, e ela só valerá 
a partir do ano seguinte à sua 
aprovação. O relator é o senador 
Lucas Barreto (PSD-AP), que 
apresentou parecer pela aprova-
ção sem modifi cações. Já outro 
projeto cria o Fundo Nacional 
dos Direitos das Pessoas com 
Defi ciência, de âmbito federal, 
que fi nanciará políticas públicas 
para essa parcela da população. 

O projeto, apresentado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
também trata dos conselhos 
estaduais e municipais, dispon-
do que as doações de pessoas 
físicas e jurídicas poderão ser 
deduzidas do IR pelo prazo 
de cinco anos — a dedução, 
porém, não poderá ultrapassar 
1% do imposto devido em cada 
exercício. A relatora, senadora 
Mara Gabrilli (PSDB-SP), apre-
sentou relatório favorável ao 
texto, fazendo apenas ajustes 
de redação (Ag.Senado).
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O projeto que aumenta os 
casos permitidos de porte de 
armas é o destaque da pauta 
do Plenário da Câmara para 
hoje (15) e quinta-feira (17). 
O substitutivo do deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP) 
diminui de 25 para 21 anos a 
idade mínima para a compra 
de armas; permite o porte de 
armas para os maiores de 25 
anos que comprovem estar 
sob ameaça; aumenta as penas 
para alguns crimes com armas; 
e permite a regularização da 
posse de armas de fogo sem 
comprovação de capacidade 
técnica, laudo psicológico 
ou negativa de antecedentes 
criminais.

Essa regularização do re-
gistro da arma poderá ser 
feita em dois anos a partir 
da publicação da futura lei e 
o interessado deverá apenas 
apresentar documento de 
identidade, comprovante de 
residência fi xa e prova de 
origem lícita da arma. Ficam 
dispensados ainda o pagamen-
to de taxas, comprovante de 
ocupação lícita e ausência de 
inquérito policial ou processo 
criminal contra si.

Substitutivo diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para 

a compra de armas.

Lu
is

 M
ac

ed
o/

A
g.

C
âm

ar
a

Kajuru destaca 
importância do 
Outubro Rosa

O senador Jorge Kajuru (Cida-
dania-GO) destacou ontem (14) 
a importância do Outubro Rosa, 
campanha anual de estímulo 
à prevenção e ao diagnóstico 
precoce do câncer de mama. 
Ele lembrou que o movimento, 
surgido nos Estados Unidos 
ainda no século 20, se espalhou 
pelo mundo e chegou ao Brasil 
em 2008. E que o uso de um 
laço rosa é uma maneira de 
sensibilizar as pessoas e alertar 
sobre a doença.

Kajuru mencionou estatísti-
cas que mostram uma taxa de 
incidência do câncer de mama 
de 49 casos a cada 100 mil 
mulheres no Brasil. E lamentou 
que cerca de 70% dos casos 
detectados já estejam com a do-
ença em um estágio avançado, 
o que reduz as possibilidades 
de cura. Isso torna ainda mais 
importante — ressaltou — o 
diagnóstico precoce, com exa-
me periódico e de qualidade.

“Homens e mulheres façamos 
a nossa parte. Divulguemos 
o Outubro Rosa, ou Outubro 
cor-de-rosa, mas também não 
esqueçamos dos demais 11 
meses do ano, que também 
são meses cor-de-rosa”, disse 
Kajuru (Ag.Senado).

Senado entra em semana decisiva 
para a reforma da Previdência

O Senado pode fi nalizar nesta semana a análise do texto principal da reforma da Previdência

O Congresso ainda vai anali-
sar uma segunda proposta que 
contém alterações e acréscimos 
ao texto principal, como a inclu-
são de estados e municípios. O 
Plenário também pode discutir 
a partir de hoje o projeto que 
defi ne novas regras para o ra-
teio de parte dos recursos do 

leilão de petróleo do pré-sal a 
ser realizado no próximo dia 6 
de novembro.

O leilão deve gerar R$ 10,9 
bilhões para os estados. A dis-
tribuição desse dinheiro entre 
os entes da federação é o centro 
de uma disputa entre o Senado e 
a Câmara. O projeto é resultado 

de um acordo entre os parla-
mentares e os governadores. 
O projeto ainda precisa receber 
o parecer do relator, senador 
Omar Aziz (PSD-AM). Ele veio 
da Câmara e, se for aprovado 
sem alterações, poderá seguir 
para sanção presidencial (Ag.
Senado). 

Câmara poderá votar ampliação 
do porte e posse de armas

Em audiência organizada pela 
Comissão de Segurança Pública 
no último dia 9, a pedido da 
deputada Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC), o relator reco-
nheceu que essa regularização 
é um dos pontos polêmicos que 
podem ser destacados para vo-
tação em separado no Plenário. 
Leite disse que, hoje (15), o 
Colégio de Líderes fará uma 
reunião para tratar exclusiva-
mente dos pontos do projeto.

Outra medida provisória que 

pode ser analisada é a que 
reformula o programa Mais 
Médicos. O projeto do senador 
Confúcio Moura (MDB-RO) 
inclui os quilombolas no grupo 
de comunidades vulneráveis 
e as localidades atendidas 
por unidades fl uviais de saú-
de entre os pontos a serem 
atendidos pelo programa. A 
principal mudança feita por 
Moura é a reincorporação dos 
cubanos por mais dois anos 
(Ag Câmara).

Espanha condena 12 líderes 
separatistas da Catalunha

declarar a independência da 
Catalunha de maneira “ilegal”. 
Para alcançar esse objetivo, 
utilizaram recursos públicos 
e o apoio das entidades sepa-
ratistas Assembleia Nacional 
Catalã e Òmnium Cultural, 
presididas por Sánchez e Cui-
xart, respectivamente, e que 
lideraram a mobilização da 
sociedade civil.

Em autoexílio, o ex-presi-
dente da Catalunha, Carles 
Puigdemont, chamou a deci-
são do Tribunal Supremo de 
“aberração”. Junqueras, por 

sua vez, disse no Twitter que 
os independentistas voltarão 
“mais fortes e convictos do 
que nunca”. O Barcelona, clube 
identifi cado com a causa catalã, 
também protestou contra a 
sentença e afi rmou que a con-
denação não ajudará a resolver 
o problema. “A resolução do 
conflito na Catalunha deve 
ocorrer exclusivamente por 
meio do diálogo político”, disse 
a equipe blaugrana. Milhares 
de pessoas já saíram às ruas 
de Barcelona para protestar 
contra a sentença (ANSA).

Regras para deportação 
de estrangeiros são 

modifi cadas

Para Moro, as 

novas regras 

garantem os 

princípios da 

ampla defesa e 

da segurança 

jurídica.


