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Segurança: prevenir para 
não precisar remediar 

Como os nossos estados 

ou cidades se preparam, 

hoje, para evitar, 

impedir e se precaver da 

violência? 

A segurança é uma das 
principais demandas da 
população e está estam-

pada nas campanhas eleitorais. 
Mas o que é feito, de fato?

Segundo dados do Anuá-
rio do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, os gastos 
do governo com segurança 
pública no Brasil totalizaram 
R$ 91,2 bilhões em 2018, o 
equivalente a 1,34% do PIB 
ou R$ 409,66 por brasileiro. 
Em relação ao ano anterior, 
o país aumentou as despesas 
com a área em 3,9%.

O porquê o investimen-
to cresce, mas a sociedade 
continua com a sensação de 
insegurança? Não é por falta 
de alternativas.

O mercado de empresas de 
segurança prevê um cresci-
mento de 10% até o fi m de 
2019, segundo a Associação 
das Empresas de Sistemas 
Eletrônicos de Segurança 
(Abese). 

Cerca de 95% das empresas 
que atuam no Brasil lançaram 
novas soluções, sendo algumas 
com tecnologia ponta utilizada 
no combate ao terrorismo fora 
do país. Mas quantas delas 
vemos usadas no dia a dia das 
nossas cidades para evitar 
ações criminosas?

A Torre Eiffel, por exemplo, 
possui um sistema de controle 
de acesso e segurança com alta 
tecnologia e é um monumento 
do governo. Já cidade de Can-
nes, também na França, possui 
pilares retráteis por toda a sua 
extensão, protegendo locais 
públicos de invasão de carros 
não autorizados. O que estes 
dois pontos tem em comum e 
que poderiam servir de exem-
plo para o Brasil: são públicos 
e o investimento foi feito pelo 
poder público.

Embora o gasto com segu-
rança no Brasil cresça a cada 
ano, andamos no caminho in-
verso: oneramos nossos cofres 
com tentativas de soluções 
para remediar. Armas não são a 
única forma de segurança. Um 
exemplo claro de como a verba 
é mal investida foi o assalto ao 
aeroporto de Viracopos, em 
Campinas, no mês passado. 

Os criminosos entraram na 
pista, roubaram uma carga 
em dinheiro que iria entrar 
em um avião e fugiram. E 
não é a primeira vez que isto 
acontece. Não havia barreiras 
para impedir o acesso a pista, 
e tampouco câmeras de iden-
tifi cação. Quando fugiram, a 
polícia foi atrás, seguindo e 
deixando um rastro de ações 
para remediativas.

Assim agimos nas favelas 
também. Não impedimos a 
droga de chegar lá, não evi-
tamos as facções criminosas 
de atuar no país inteiro, mas 
subimos atirando e colocando 
as vidas de inocentes em risco. 
O Anuário do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública também 
mostra que os gastos com in-
teligência reportados pelos es-
tados brasileiros, os principais 
responsáveis pela entrada de 
recursos na segurança pública, 
foram na ordem de 0,6%.

Temos as tecnologias, temos 
o dinheiro, mas não existe in-
teligência ou estratégia. Pode 
dar certo em uma ação, mas 
a tendência, em longo prazo, 
é sempre estarmos atrás do 
crime, que se atualiza e se ex-
pande a cada dia. No português 
claro, usamos armas de fogo, 
mas não pensamos em como 
usá-las. 

Remediamos o problema, 
mas não evitamos. Tampamos 
o vazamento com uma fi ta, mas 
não o consertamos. Em pouco 
tempo devemos nos afogar.

 
(*) - Mestrado em administração 
de empresas, MBA em fi nanças 
e diversas pós-graduações nas 

áreas de marketing e negócios, é  
especialista em segurança e diretor 

da CAME do Brasil.

Marco Antônio Barbosa (*)

O candidato governista 
Daniel Martínez reconheceu 
ontem (28) a vitória do con-
servador Luis Lacalle Pou nas 
eleições para presidente do 
Uruguai, cujo segundo turno 
ocorreu no último domingo 
(24). Em uma mensagem no 
Twitter, Martínez, apoiado 
pelo presidente Tabaré Váz-
quez, disse que a evolução da 
apuração dos votos “não mo-
difi ca a tendência” de triunfo 
do opositor. 

“Portanto, saudamos o 
presidente eleito Luis Lacalle 
Pou. Agradeço de coração 
aos que confi aram em nós”, 
afi rmou. A Corte Eleitoral do 
Uruguai havia adiado a divul-
gação dos resultados ofi ciais 
do pleito por conta da pequena 
margem de diferença entre 
os dois candidatos, que era 
de 28,6 mil votos válidos, em 
um universo de 2,3 milhões.

O tribunal iniciou então uma 
contagem dos “votos observa-
dos”, feitos por pessoas fora de 
suas zonas eleitorais, idosos 
e eleitores com necessidades 
especiais. Essas cédulas, que 
totalizam 35 mil, exigem uma 

Luis Lacalle Pou assumirá Presidência do Uruguai em março.
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O presidente da Comissão 
de Defesa Nacional do Senado, 
Nelsinho Trad (PSD-MS), mar-
cou para terça-feira (3) a vota-
ção do projeto que reestrutura 
a carreira militar. A proposta 
também estabelece sistemas 
de seguridade social para as 
Polícias Militares e os Corpos 
de Bombeiros estaduais. O 
relator, senador Arolde de Oli-
veira (PSD-RJ), apresentou o 
relatório e admitiu que diversos 
segmentos da carreira militar, 
especialmente nas baixas pa-
tentes, estão insatisfeitos com 
o projeto. 

“Com relação a pontos ex-
postos que prejudicam alguns 
quadros de militares das For-
ças, senadores já negociam 
com o governo federal para 
que sejam corrigidos em outra 
proposta. Esta reestruturação 
determina reajustes em soldos 
e adicionais já a partir de 1º de 
janeiro de 2020, então precisa 
ser aprovada ainda este ano. 
Por enquanto, a melhor solução 
para mudanças será a encontra-
da em diálogo com o governo 
federal”, explicou Arolde.

Entre outras mudanças, o projeto cria o Adicional de 

Compensação de Disponibilidade Militar.

Vetada isenção 
de imposto para 
energia solar

No DOU de ontem (28), o 
presidente Jair Bolsonaro co-
munica o veto total a um projeto 
aprovado pelo Senado e pela 
Câmara que previa a isenção 
do Imposto de Importação para 
equipamentos e componentes 
de geração elétrica de fonte 
solar. O Executivo alega que, 
após ouvido o Ministério da 
Economia, concluiu que não há 
indicação das correspondentes 
medidas de compensação para 
efeito de adequação orçamen-
tária e fi nanceira.

O projeto de autoria do 
ex-senador Ataídes Oliveira 
estabelecia que seriam isentos 
do Imposto de Importação 
os produtos classifi cados na 
posição 8541.40 (dispositivos 
fotossensíveis semiconduto-
res, diodos emissores de luz, 
células solares, vidros solares 
etc.) da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (Tipi). Pelo 
projetp, a isenção somente seria 
aplicada quando não houvesse 
similar nacional, a fi m de que se 
estabelecesse um mercado con-
sumidor amplo e consistente. 

Na justifi cação, o autor do 
projeto ressaltou que as usinas 
hidrelétricas vêm perdendo 
espaço na matriz elétrica bra-
sileira, e a geração termelétrica 
passou a ser um recurso mais 
acionado que o desejável. O 
resultado, acrescentou, é o 
aumento da emissão de gases 
de efeito estufa na atmosfera. 
Para ele, é de fundamental 
importância a existência de 
um mercado que demande 
tecnologias modernas e limpas 
(Ag.Senado).

O líder do MDB, senador Eduardo Braga (AM), 
anunciou que o Banco Central limitará os juros do 
cheque especial para 8% ao mês a partir de 2020. 
O cheque especial é um crédito emergencial para 
pagamentos e transferências quando o cliente não 
tem mais saldo na conta corrente. 

Na última estimativa do Banco Central, os juros 
desse modelo de crédito superam, na média das 
instituições, 300% ao ano — mais de 60 vezes a taxa 
Selic. Com a nova regra, a taxa anual fi cará limitada 
a cerca de 152%. Braga lembrou que a maioria das 
pessoas que faz uso do cheque especial são cidadãos 

com renda de até dois salários mínimos.? “Ninguém 
usa o cheque especial porque quer. Usa porque 
precisa, para comprar um remédio, pagar um exa-
me, socorrer a compra do supermercado [quando] 
faltou dinheiro”.

Além da taxa de juros, a resolução do BC regula-
menta os limites de crédito do cheque especial e a 
cobrança de tarifa pela disponibilização do recurso. 
A medida entra em vigor no dia 6 de janeiro. Os 
contratos bancários fi rmados antes dessa data terão 
que se adequar às novas regras a partir de 1º de junho 
(Ag.Senado).
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Decisão sobre 
prisão em 2ª 
instância é 
‘indecorosa’

O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) criticou on-
tem (28), a decisão de líderes 
partidários de abrir mão do 
andamento do projeto que 
altera o Código de Processo 
Penal para disciplinar a pri-
são após a condenação em 
segunda instância, para dar 
prioridade a proposta sobre 
o mesmo tema que tramita 
na Câmara.

O parlamentar afirma que 
essa medida “atenta contra 
a inteligência do povo brasi-
leiro” porque, para ele, tem 
como único objetivo atrasar 
a decisão a respeito do tema. 
Para Dias, não existe nenhum 
motivo, a não ser o “inde-
coroso”, para que o projeto 
do Senado pare de tramitar 
simultaneamente à proposta 
da Câmara.

“Da nossa parte não há 
acordo. Nós [do Podemos] não 
concordamos com esse tipo 
de estratégia marota, com 
esse acordão da impunidade. 
É preciso votar e aprovar a 
prisão em segunda instância 
de forma célere”, disse (Ag.
Senado).

A proposta foi aprovada com uma emenda do relator,

deputado Gurgel (PSL-RJ).

A CCJ da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Delegado 
Waldir (PSL-GO), que permite 
a prisão de quem portar docu-
mento falso. O Código Penal 
apenas pune quem falsifi ca ou 
usa o documento, mas não há 
nenhuma pena prevista para 
o porte. A pena será a mesma 
da de falsifi cação, que varia 
de acordo com o tipo de papel 
alterado. Vale para alteração 
de documento público ou 
particular, informações para 
Previdência, cartão de crédito 
ou débito, certidão ou atestado. 

O Delegado Waldir argu-
menta que o porte da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
falsifi cada já é equiparado pela 
jurisprudência ao crime de uso 
de documento falso, entendi-
mento que deve ser estendido 
para qualquer situação. “O 
fato de uma pessoa portar uma 
documentação falsa indica que 
tem como objetivo a prática de 

um ato contrário à lei, fato que 
deve ser punido”. 

O deputado Gilson Marques 
(Novo-SC) observa que a 
lei atual difi culta a prisão de 
falsários. “Para a pessoa ser 
denunciada, praticamente tem 
que ser em fl agrante. Porque se 
a pessoa for pega portando, o 
crime não é tipifi cado”. E que 
alguém só porta documento fal-
so para conseguir um benefício 
ou privilégio indevido.

Ao apoiar a aprovação do 
projeto, o deputado Pompeo 
de Mattos (PDT-RS) revelou 
que já foi vítima de um falsá-
rio. “A gente passa por bobo, 
enquanto eles são especialistas 
em enganar, ao ponto que a 
pessoa daqui a pouco duvida 
da sua própria identidade”. A 
proposta foi aprovada com uma 
emenda do relator, deputado 
Gurgel (PSL-RJ). O projeto será 
analisado agora pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

Cleia Viana/Ag.Câmara

Deputados aprovaram crédito com base no total que a empresa investir em pesquisa.
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O texto aprovado é um 
substitutivo do depu-
tado André Figueiredo 

(PDT-CE) para o projeto, de 
autoria do deputado Marcos 
Pereira (Republicanos-SP) e 
outros.

A decisão final da OMC 
permitiu a continuidade dos 
incentivos condenados até 
2019 e, a partir de 2020, não 
poderão mais ser concedidos. 
Dessa forma, o substitutivo de 
André Figueiredo acaba com a 
isenção de tributos e cria um 
valor de crédito com base no 
total que a empresa investir 
em pesquisa, desenvolvimento 
e inovação a cada trimestre. O 
novo incentivo será válido até 
dezembro de 2029. 

A medida atinge fabricantes 
e desenvolvedores de compo-
nentes eletrônicos (chips, por 
exemplo), equipamentos e má-
quinas (exceto áudio e vídeo), 

Câmara aprova projeto sobre 
incentivos fi scais para setor de TIC
O Plenário da Câmara aprovou o projeto que cria incentivos fi scais para empresas do setor de tecnologia 
da informação e comunicação (TIC), substituindo isenções tributárias consideradas ilegais pela OMC

programas para computador 
e serviços técnicos especiali-
zados. A lista completa será 
defi nida pelo Poder Executivo, 
que também estabelecerá o 
processo produtivo básico a 
ser seguido.

Os créditos obtidos pela em-
presa serão calculados com base 
em multiplicadores que variam 
de 2,63 a 4,31, aplicados sobre 
o valor investido. Os favorecidos 
desses fatores são empresas 
localizadas no Centro-Oeste, na 

Sudam e na Sudene. A todo caso, 
o máximo que poderá ser obtido 
de créditos para compensar com 
tributos federais não poderá ser 
maior que uma percentagem do 
faturamento bruto anual (Ag.
Câmara).

Martínez reconhece vitória 
de Lacalle Pou no Uruguai

apuração mais longa. O resulta-
do fi nal ainda não foi divulgado, 
porém o reconhecimento de 
Martínez confi rma a vitória de 
Lacalle Pou.

“Meu reconhecimento e agra-
decimento a todos os homens e 
mulheres que estão defenden-
do os votos e a democracia. Meu 
pensamento está com vocês”, 
escreveu o presidente eleito no 
Twitter. Filho do ex-presidente 
Luis Alberto Lacalle (1990-
1995), o opositor encerra o 
domínio da Frente Ampla, de 

centro-esquerda, que estava 
no poder desde 2005, com 
Vázquez (2005 a 2010 e de 
2015 em diante) e José Mujica 
(2010 a 2015).

Lacalle Pou é líder do Parti-
do Nacional, de centro-direita, 
e promete impor uma política 
de rigor fi scal, aumentar o 
policiamento e batalhar pela 
flexibilização do Mercosul. 
O presidente Jair Bolsonaro 
havia declarado apoio ao 
opositor, que toma posse em 
março (ANSA).

Reestruturação da carreira militar 
será votada na terça-feira

A sala da Comissão, durante 
a reunião, estava lotada de 
representantes de associações 
que representam militares de 
baixas patentes. O vice-líder do 
governo, senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF), vem realizando 
gestões para que o presidente 
Jair Bolsonaro receba sena-
dores e uma comitiva destes 
militares até terça-feira, em 
busca de uma solução aos se-
tores insatisfeitos.

“O próprio relator acaba de 
admitir aqui que o projeto tem 
distorções. O governo precisa 
assumir o compromisso de 
contornar as crassas distorções 
deste texto. Bolsonaro é militar, 
trabalhei junto com ele por 
dois mandatos na Comissão de 
Defesa da Câmara e ele sempre 
defendeu estes segmentos. Ele 
precisa se dar conta inteiramen-
te do que se passa, e com urgên-
cia” disse Izalci (Ag.Senado).

Pena de prisão 
para quem portar 
documento falso

Comemorado o limite aos juros do cheque especial


