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EXTRA CLASSE Setembro/2013

EXTRAPAUTA

o último dia 25 de agosto, a Assem-

bleia Legislativa do RS (AL) retirou 

da pauta o Projeto de Lei 78/2012, 

do deputado Ronaldo Santini (PTB), 

que pretendia alterar a Lei nº 7.747, 

de 22 de dezembro de 1982, que dispõe sobre 

o controle de agrotóxicos e outros biocidas em 

nível estadual. Os deputados cederam à pressão 

dos movimentos ambientalistas, que entregaram 

ao presidente da AL, deputado Alexandre Pos-

tal (PMDB). Em reunião na sala de sessões, ao 

fi nal da manhã do mesmo dia, o deputado Ro-

naldo Santini  retirou o Projeto. Os ecologistas 

compareceram à AL com cartazes e informativos 

justifi cando a posição contrária ao projeto.  

Santini se justifi cou ao dizer que foi induzido 

ao erro ao apresentar o PL, mas que reconhecia 

a importância do movimento ecologista e pediu 

que a mobilização continuasse em defesa dos 

alimentos sem venenos e orgânicos. O deputa-

do Raul Carrion (PCdoB) foi bastante criticado 

pelos manifestantes por ter votado favoravelmen-

te ao PL 78/2012 na Comissão de Constituição 

e Justiça da Assembleia (11/09). O parlamentar 

justifi cou-se dizendo que o voto na Comissão de-

veu-se à avaliação técnica do projeto e não sobre 

o mérito do mesmo. Segundo ele, também se po-

siciona contrário à alteração da chamada Lei dos 

Agrotóxicos.   Os deputados Raul Pont e Edegar 

Pretto, ambos do PT, foram os únicos que votaram 

na Comissão de Constituição e Justiça contra a 

constitucionalidade do PL 78/2012. 

O deputado Edegar Pretto reafi rmou o apoio 

na luta contra os agrotóxicos e pela vida e o em-

penho em evitar o retrocesso que signifi ca outro 

projeto, o  PL 20/2012. De autoria do deputado 

Gilmar Sossella (PDT), já conquistou o apoio de 

32 deputados. Conforme o divulgado no  site da 

AL, o projeto “dispõe sobre a comercialização e 

o armazenamento de agroquímicos, seus compo-

nentes e afi ns e dá outras providências”. (Com in-
formações da AL e EcoAgência)

Na quinta-feira, 29 de agosto, a Polícia Federal concluiu a investigação 

referente à Operação Concutare. O relatório fi nal da PF confi rma que diver-

sos crimes ambientais foram praticados: corrupção ativa e passiva, lavagem de 

dinheiro, formação de quadrilha, tráfi co de infl uência, advocacia administrati-

va, falsidade ideológica, entre outros. Foram indiciados 13 servidores públicos, 

18 empresários, 9 consultores ambientais e 9 pessoas que participaram dos 

crimes, incluindo “laranjas” utilizados para a ocultação de bens obtidos ilegal-

mente. Também foram indiciadas sete empresas, que poderão ter as atividades 

suspensas e até mesmo a liquidação forçada das atividades.

A Operação foi defl agrada em 29 de abril com o cumprimento de 28 

mandados de busca e apreensão e 18 de prisão. Ao longo de quatro meses, 

mais de cem oitivas foram realizadas, centenas de documentos analisados e 

mais de 30 processos de licenciamento ambiental periciados.

AMBIENTE

POLÍCIA

Assembleia retira Projeto de Lei dos agrotóxicos da pauta

Concutare: relatório final
confirma crimes ambientais

Só nos últimos dois anos, segundo estudo realizado pela Hoper, em-

presa de consultoria especializada no setor, o faturamento das IES privadas 

cresceu 30%. De R$ 24,7 bilhões em 2011 subiu para R$ 32 bilhões em 

2013, conforme estimativa. As recentes fusões e aquisições de faculdades 

e universidades teriam contribuído para o crescimento de um negócio que 

já atingiu a marca de 5 milhões de alunos em todo o país. De acordo com 

o Censo da Educação Superior do Ministério da Educação, o país tem 6,7 

milhões de estudantes universitários: 73,7% deles estão nas instituições par-

ticulares e 26,3% nas públicas. Um grupo de 13 grandes conglomerados tem 

36,2% de participação deste mercado de instituições privadas, segundo o 

levantamento da Hoper. Este grupo seleto reúne 1,8 milhão de estudantes, o 

que corresponde a 37,6% do total de estudantes de faculdades particulares e 

cerca de 28% do total de alunos do ensino superior de todo o país.
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