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Começa hoje 
encontro sobre 
primeira infância  2
Apoio psicológico 
para atletas pode se 
tornar obrigatório  7
Comissão analisa 
irregularidades na 
Hemobrás  6

Comissão recebe 
ministro da 
Transparência  2

Combate à 
homofobia é tema 
de debate  6

Agências examinam 
financiamento  
da ciência  8

Três audiências 
discutem MP do 
Ensino Médio  7

Senadores votam 
hoje abertura de 
nova rodada  
de repatriação
Projeto de lei elaborado pela Comissão Diretora do Senado dá cinco meses para 
brasileiros que têm bens no exterior não declarados à Receita regularizarem situação

A pauta de hoje do Plenário do Senado 
inclui o projeto que abre um novo 
período de repatriação de recursos 

mantidos no exterior de forma irregular, 
não declarados à Receita. Segundo o proje-
to, as pessoas terão entre fevereiro e junho 
de 2017 para regularizar a situação do pa-
trimônio. Para isso, elas terão que pagar o 
Imposto de Renda e uma multa. No período 
de repatriação aberto neste ano, o governo 
federal arrecadou cerca de R$ 47 bilhões. 
Sendo aprovado no Senado, o projeto de lei 
ainda terá que passar pela Câmara.

Ainda hoje os senadores deverão votar 
um projeto que cria um piso para o Im-
posto sobre Serviços (ISS), cobrado pelas 
prefeituras. Segundo o texto, a alíquota do 
tributo não pode ser inferior a 2%. O ob-
jetivo é acabar com a guerra fiscal entre 
municípios.

Amanhã será debatido o projeto de lei 
que trata do abuso de autoridade, com 
participação do ministro do STF Gilmar 
Mendes, do procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, e do presidente OAB, 
Claudio Lamachia.  8

Relator sugere R$ 500 milhões 
em fundo para financiar esportes

Teto de gastos afeta Previdência, dizem especialistas

Participantes de audiência 
criticam injustiças tributárias

O relator da comissão de 
juristas responsável pelo ante-
projeto da Lei Geral dos Des-
portos, Wladimyr Camargos, 
apresentou ontem relatório 
no qual propõe a criação do 

Fundo Nacional do Esporte, 
que teria R$ 500 milhões. Ele 
também sugeriu a criação de 
uma previdência  para atletas e 
a adoção de contrato especial 
de trabalho.  6

Apesar de a PEC 55, com teto para gastos 
públicos por 20 anos, não tratar diretamente 
da Previdência, ela trará uma “canibalização” 
dos recursos previdenciários, disseram espe-

cialistas ouvidos na audiência das Comissões 
de Direitos Humanos e de Assuntos Econômi-
cos. A PEC passou ontem pela terceira sessão 
de discussão no Plenário e terá mais cinco.  3

Debatedores que partici-
param de audiência ontem 
no Senado afirmaram que o 
sistema tributário brasileiro 
onera os mais pobres e isenta 
os mais ricos. Como exemplo, 

citaram o imposto sobre 
bens, que representa 3,76% 
do arrecadado no país, e o 
imposto sobre a proprieda-
de rural, que corresponde 
somente a 0,04%.  7

Brasil discute metas para 
“descarbonizar” a economia

Reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa será 
o desafio das quase 200 
nações que se reuniram na 
22ª Conferência do Clima, 
em Marrakech. Encerrada 
no sábado, a COP-22 confir-
mou a necessidade “urgente 
e irreversível” de os países 
adotarem novos modelos 
de desenvolvimento, em 
que os combustíveis fósseis 
deverão dar lugar a energias 

renováveis e não poluentes.
O Brasil terá metas com-

plexas a cumprir para redu-
zir suas emissões, avaliam 
senadores que acompanha-
ram a delegação brasileira 
na COP-22. Eles defendem 
que é preciso começar a 
discutir de que forma o país 
colocará em prática com-
promissos como eliminar 
o desmatamento ilegal e 
recuperar florestas.  4 e 5

Deputados e senadores 
da oposição apresentaram 
ao Ministério Público um 
pedido de afastamento do 
ministro Geddel Vieira Lima, 
acusado de tentar obter van-
tagem em função do cargo.  8

Estão previstos para hoje a 
terceira sessão de discussão 
e o segundo turno de vota-
ção da proposta de emenda à 
Constituição que acaba com 
as coligações partidárias e 
cria a cláusula de barreira.  2

Parlamentares 
querem Geddel 
fora do governo

PEC da Reforma 
Política está na 
pauta do Plenário

Lídice, Bezerra e Jorge Viana em reunião na COP-22, em Marrakech

Gleisi e Paim (C) conduzem debate que apresentou novas críticas à PEC 55, avaliando reflexos sobre a Previdência Social

Lindbergh Farias (C) preside o debate sobre o sistema tributário brasileiro

Wladimyr Camargos (D) vai receber agora as emendas dos membros da comissão
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O ministro da Transparên-
cia, Fiscalização e Controlado-
ria-Geral da União, Torquato 
Jardim, deve apresentar hoje 
plano de trabalho em audi-
ência pública. A reunião, que 
 começa às 11h, é promovida 
pela Comissão de Transpa-
rência e Governança Pública 
(CTG), a pedido de Paulo 
Bauer (PSDB-SC), presidente 
do colegiado.

Jardim assumiu o cargo em 
2 de junho de 2016, no go-

verno Michel Temer. Entre as 
propostas do ministro, está a 
regulamentação do lobby no 
Poder Executivo. O Ministé-
rio da Transparência seria o 
responsável pela fiscalização 
das regras.

Na segunda parte da reu-
nião, está prevista a votação 
de requerimento de Telmário 
Mota (PDT-RR), que solici-
ta audiência pública para 
debater o Programa Brasil 
Transparente, executado pelo 

Ministério da Transparência.
A comissão elegeu o progra-

ma como a política pública 
de sua área a ser avaliada em 
2016. 

O senador  sugere a partici-
pação na audiência pública de 
representantes do ministério, 
da Confederação Nacional de 
Municípios e de cinco capitais 
do país
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  Veja abaixo como acompanhar 
a audiência e participar dela

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SESSão on-linE 

A PROPOSTA DE Emenda à 
Constituição (PEC) 36/2016 
cumpriu ontem a segunda 
de três sessões de discussão 
do segundo turno. O texto 
foi aprovado pelos senado-
res em primeiro turno em 9 
de novembro, com 58 votos 
favoráveis e 13 contrários. A 
terceira sessão de discussão 
e o segundo turno de votação 
estão previstos para ocorrer 
hoje.

De Ricardo Ferraço (PSDB-
ES) e Aécio Neves (PSDB-MG),  
a PEC acaba com as coliga-
ções partidárias nas eleições 
proporcionais (vereadores e 
deputados) e cria cláusula de 
barreira para a atuação dos 
partidos políticos. O objetivo 
é diminuir o número de legen-
das partidárias no país.

A PEC foi aprovada na forma 
do substitutivo apresentado 
pelo relator, Aloysio Nunes 

Ferreira (PSDB-SP). De acor-
do com o texto, as coligações 
partidárias nas eleições para 
vereador e deputado serão 
extintas a partir de 2020. Atu-
almente os partidos podem 
fazer coligações, de modo 
que as votações das legen-
das coligadas são somadas e 
consideradas como um grupo 
único no momento de calcular 
a distribuição de cadeiras no 
Legislativo.

PEC da reforma política 
pode ser votada hoje
Proposta de Ricardo Ferraço e Aécio Neves acaba com coligações partidárias em eleições 
proporcionais e institui cláusula de barreira para atuação das legendas, que devem diminuir

Ministro da Transparência expõe plano de trabalho  

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  
no endereço: http://bit.ly/agendaLegislativa

AgendA

 `CCT  Fundos para tecnologia
8h45 Audiência para debater o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e o Fundo para o Desenvolvi-
mento  Tecnológico das Telecomunicações.

 `CdH  Combate à homofobia
9h Audiência sobre o combate à violência 
contra lésbicas, gays, bissexuais, transgê-
neros, transexuais e simpatizantes.

 `CMA  Segurança nos veículos
9h30 Na pauta, o PLC 14/2016, que obriga 
a inclusão de dispositivo antiesmagamen-
to nas janelas de veículos com vidros acio-
nados automaticamente, e mais 15 itens. 

 `InSTITuCIonAl  Primeira infância
9h30 9ª Semana de Valorização da 
 Primeira Infância e Cultura da Paz.

 `CAe  Financiamento da Região norte
10h A comissão pode votar o PLS 51/2016, 
que inclui Mato Grosso e parte do Mara-
nhão na zona do Fundo Constitucional de 
 Financiamento do Norte.

 `PReSIdênCIA  ordem do dia
11h Renan Calheiros preside sessão temá-
tica sobre a PEC do Teto de  Gastos. Ás 16h, 
comanda a ordem do dia. 

 `TRAnSPARênCIA  Torquato Jardim
11h Audiência pública interativa com o 
 ministro da Transparência.

 `SeSSão TeMáTICA  Teto de gastos
11h Sessão de debates sobre a PEC 55/2016, 
que limita os gastos públicos.

 `Ce  Políticas sobre drogas
11h45 Na pauta, o PLC 37/2013, que trata do 
financiamento das políticas sobre drogas, 
e mais 27 itens.

 `CMA  Hemobrás
14h Audiência pública para debater a situ-
ação da Empresa Brasileira de Hemoderi-
vados e Biotecnologia (Hemobrás). 

 `PlenáRIo  Reforma política
14h O Plenário pode votar proposta de re-
forma política e projeto que reabre prazo 
para repatriação de recursos.

 `MP 744/2016  Mudanças na eBC
14h30 Apresentação do plano de traba-
lho da comissão da MP que altera a estru-
tura da Empresa Brasil de Comunicação.

 `MP 745/2016  Papel-moeda
14h30 Análise de relatório da MP que 
autoriza o Banco Central a comprar 
 papel-moeda no exterior.

 `MP 746/2016  ensino médio
14h30 Audiência sobre a MP que reforma 
o ensino médio.

 `CMo  obras irregulares
14h30 A comissão mista analisa projetos 
de créditos especiais. Às 17h, audiência 
sobre obras e serviços com indícios de ir-
regularidades graves constantes do pro-
jeto de Lei Orçamentária de 2017. Serão 
ouvidos gestores dos Ministérios da Inte-
gração Nacional e das Cidades, do Dnit e 
da Petrobras.

Romero Jucá preside a segunda sessão do segundo turno de discussão da proposta. Regras valeriam a partir de 2020

Participe: http://bit.ly/audienciainterativa • Alô Senado: 0800 612211
Acompanhe: • Portal e-Cidadania: senado.leg.br/ecidadania
• Facebook: senadofederal • Twitter: @agencia_senado • TV: senado.leg.br/TV

AudiênCiAS inTERATiVAS

Processo de lula contra 
Moro inverte valores, 
diz lasier Martins

Elmano Férrer quer 
informações sobre 
destino do FGTS

Paim registra nona 
edição de evento que 
valoriza crianças 

Lasier Mar-
tins (PDT-RS) 
classificou de 
loucura o pe-
dido de prisão 
de  Sérgio Moro 
feito pelos ad-
vogados do ex-presidente 
Lula. Diante das acusações 
contra Lula, o senador disse 
considerar uma insanidade ele 
querer transformar em réu o 
juiz que o está julgando e que 
já colocou na cadeia podero-
sos envolvidos em corrupção.

— Estamos diante da mais 
insana inversão de valores. 
Atacar o juiz que vem fazendo 
justiça torna a atitude de Lula 
uma atitude desesperada de 
quem vê a proximidade do fim 
das suas enganações.

Elmano Fér-
rer (PTB-PI) 
anunciou que 
encaminhará 
pedido de in-
formações às 
instituições que 
administram o FGTS a respeito 
da aplicação dos recursos. 
A intenção é apresentar um 
projeto de lei para garantir a 
transparência das aplicações 
dos trabalhadores, a quem 
pertence o dinheiro. O pro-
nunciamento foi feito em 
razão dos 50 anos do fundo.

— Não fica claro em quais 
títulos os recursos são aplica-
dos e qual é a rentabilidade de 
cada um. Isso  pode compro-
meter a saúde financeira do 
fundo no longo prazo.

Paulo Paim (PT-RS) desta-
cou a realização da 9ª Semana 
de Valorização da Primeira 
Infância e Cultura de Paz, que 
começa hoje e vai até quinta-
-feira, no Senado.

— O país avançou muito nas 
políticas voltadas à primeira 
infância. No entanto, existe a 
necessidade de promover polí-
ticas específicas para as comu-
nidades mais vulneráveis, nas 
quais as taxas de mortalidade 
infantil ainda são muito altas. 
A Semana de Valorização e da 
Primeira Infância e Cultura de 
Paz contribui para que nossas 
crianças tenham um ambiente 
de amor e alegria. 

O senador também saudou 
o Dia da Consciência Negra, 
comemorado no domingo.

Profissionais comprome-
tidos com a divulgação de 
informações que contribu-
am para a garantia de mais 
atenção à primeira infância 
vão participar da 9ª Semana 
de Valorização da Primeira 
Infância e Cultura da Paz, 
entre hoje e quinta-feira, no 
Auditório Petrônio Portella.

O evento, com o tema “A 
primeira infância e os desa-
fios do milênio”, é promovido 
pela Comissão de Valorização 
da Primeira Infância e Cultura 
da Paz do Senado, que está 
comemorando dez anos de 
ações voltadas para a defesa 
dessa fase da vida, considera-
da primordial na formação e 
no desenvolvimento pessoal.

A programação do evento, 
que conta com o apoio da 
embaixada da França, é vol-
tada para representantes dos 
Poderes Legislativo, Execu-
tivo e Judiciário, pedagogos, 
educadores, profissionais da 
saúde, psicólogos, além do 
público em geral interessado 
no assunto.

Entre os palestrantes in-
ternacionais, destaca-se o 
professor Alain Ducousso-
-Lacaze, da Universidade 
de Poitiers, na França. Ele 
trabalha com a evolução 
nas organizações familiares 
e dirige uma pesquisa sobre 
o modo como se constroem 
os laços familiares dos pais 
e das crianças homoafetivas.

Outros temas que abordam 
a homoafetividade serão 
tratados, como os aspectos 
jurídicos na adoção em fa-
mílias homoafetivas.

Também serão discutidos 
o impacto da entrada da tec-
nologia no cotidiano infantil; 
a terceirização na mediação 
social das crianças; a impor-
tância da educação sobre 
transmissão transgeracional;  
e o impacto de separações 
parentais, tanto por divórcio 
quanto pela impossibilidade 
do convívio, especialmente 
da figura paterna.

Senado reúne especialistas 
para debater a primeira infância

 � Conheça a página do evento:  
http://bit.ly/semanainfancia
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SE APROVADA, A proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) que fixa teto para gas-
tos públicos por 20 anos 
resultará na “canibalização” 
dos recursos da Previdência 
Social, conforme especialistas 
ouvidos ontem em audiência 
conjunta das Comissões de 
Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa (CDH) e de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Segundo o especialista em 
Política de Desenvolvimento 
e Previdência, Guilherme Del-
gado, uma das manifestações 
desse processo ocorrerá na 
apresentação de emendas ao 
Orçamento da União. Ao limi-
tar à inflação do ano anterior o 
crescimento do gasto primário, 
que inclui saúde, educação e 
despesas de funcionamento 
do Estado, a PEC 55/2016 for-
çará uma disputa por recursos 
que resultará na “canibaliza-
ção” na Previdência.

—  Setores com mais lobby 
para apresentar emendas  
podem crescer, retirando o 
cobertor dos mais débeis, 
que estavam protegidos pelo 
ordenamento constitucional 
— avaliou Delgado.

Esse processo de “darwi-
nismo social”, acrescentou, 
conduz a maior precarização 
de serviços como saúde, 
assistência social e seguro 
desemprego. Essa opinião 
foi compartilhada por Flo-
riano Martins de Sá Neto, 
vice-presidente da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal (Anfip), e 
João Marcos de Souza, presi-
dente da Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco). Para Souza, um 
dos pontos mais atacados 
será a Previdência, porque é 
dessa área que o governo vai 
tirar dinheiro para as outras.

Prejuízos
Os presidentes da CDH, 

Paulo Paim (PT-RS), e da CAE, 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
disseram que as audiências  
realizadas pelas comissões do 
Senado ajudam a esclarecer a 
população sobre os prejuízos 
que podem causar as medidas 
contidas na PEC 55.

— O governo utiliza argu-
mentos fáceis, dizendo que 
haverá economia das contas 
públicas, que o Estado é 
igual à casa da gente, e acaba 
convencendo parcela da po-
pulação de que é uma medida 
justa — disse Gleisi, ao elogiar 
o movimento sindical e as 
entidades da sociedade civil 
que se mobilizam para barrar 
a proposta .

Também Lindbergh Faria 
(PT-RJ) acusou o governo de 
usar “argumentos falaciosos” 
para convencer a população 
de que não haverá corte de 

verbas na saúde e na educação.
Ele lembrou que em 2015 as 

despesas primárias chegaram 
a 19,8% do produto interno 
bruto (PIB), índice que o go-
verno quer reduzir para 14,8%.  
Observou que estudo do FMI 
mostra que, de 192 países, só 
11 têm gastos primários me-
nores que 16% do PIB, sendo 
que nos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) 
a relação chega a 40% do PIB.

Estratégia
A PEC 55 não trata direta-

mente de Previdência Social, 
lembrou Delgado, mas se 
insere em estratégia adota-
da pela equipe de Temer de 
“cerco e aniquilamento” que 
aponta como saída o corte nos  
gastos previdenciários. Isso 
seria feito, como exemplificou, 
pela retirada da vinculação ao 
salário mínimo, transferindo 
ao ministro da Fazenda a atri-
buição de definir, por portaria, 
o piso previdenciário do ano.   
Souza, da Fenafisco, destacou 
que as perdas vão afetar o 
trabalhador indistintamente. 

— O trabalhador da inicia-
tiva privada às vezes aplaude 
[a PEC 55] dizendo que vai 
atingir apenas o servidor 
público. Ledo engano! Vai 
atingir a todos. É o retorno à 
aposentadoria miserável que 
tivemos no passado — alertou 
Souza.

Na mesma linha, Sebastião 
Soares da Silva, da Nova Central 
Sindical dos Trabalhadores, diz 
que alguns sindicatos do setor 
privado têm a ilusão de que a 
proposta não os afetaria.

— Boa parte acha que é uma 
questão só de servidor público, 
mas não é. A PEC atinge todos 
—reforçou Silva.

Os aposentados estão preo-
cupados, afirmou Gilson Ma-
tos, diretor da Confederação 
Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas. Assim como 
Saulo Arcangeli, da Central 
Sindical e Popular, Matos criti-
cou a extinção do Ministério da 
Previdência e a transferência 
da gestão do sistema para o 
Ministério da Fazenda.

Os participantes da audi-

ência cobraram do governo 
medidas para aumentar a 
receita, como o combate a 
sonegadores e a taxação de 
grandes fortunas. 

Dívida pública
Eles também criticaram a 

PEC por atacar gastos primá-
rios e não prever medidas para 
conter a dívida pública.

— Não são programas so-
ciais, não é o pagamento dos 
servidores e muito menos da 
seguridade social que geram 
desequilíbrios no Orçamento 
da União. A raiz do problema é 
a emissão de títulos do gover-
no, um superendividamento 
pela emissão desenfreada de 
títulos —afirmou Tiago Beck 
Kidricki, da seção da Ordem 
dos Advogados do Brasil no 
Rio Grande do Sul.

A coordenadora da Auditoria 
Cidadã da Dívida Pública, Ma-
ria Lúcia Fatorelli, considerou 
a PEC inconstitucional, por 
retirar direitos sociais e incluir 
privilégios ao setor financeiro.

— O Senado está surdo a 
denúncias? O que está por trás 
dessa PEC é a garantia, no texto 
constitucional, sem teto, sem 
limite, sem controle algum, 
de recursos com liberdade 
total para juros da chamada 
dívida pública, que nunca 
foi auditada como manda a 
Constituição, e para empresas 
estatais não dependentes. Um 
esquema fraudulento está 
entrando no Brasil —alertou.

Como ela informou, 42% dos 
gastos do governo federal são 
destinados ao pagamento de 
juros e amortização da dívida 
pública. Para Alfredo Porti-
nari Maranca, presidente do 
Sindicato dos Agentes Fiscais 
de Rendas do Estado de São 
Paulo, a PEC faz clara opção 
por limitar políticas públicas e 
liberar gastos para pagamento 
de juros bancários.

— Entre gastar com políticas 
públicas e gastar com juros 
bancários, diz a PEC 55 que 
devemos nos dedicar aos juros 
bancários. Isso, colocado na 
Constituição, é muito grave, 
pois altera os pilares funda-
mentais da Constituição de 
1988 — afirmou.

A PEC do Teto de Gastos 
passou ontem pela terceira 
sessão de discussão no Plená-
rio. A proposta terá de passar 
por mais duas sessões de 
discussão antes de ser votada 
em primeiro turno. Depois 
serão mais três sessões de 
discussão em segundo turno 
até a votação final. 

A expectativa é que a vo-
tação em primeiro turno 
ocorra na terça-feira da se-
mana que vem. O segundo 
turno deve ficar para 13 de 
dezembro. Hoje o Senado fará 
uma sessão temática sobre 
a PEC, com a presença de 
representante do Ministério 
da Fazenda. 

Debate
Humberto Costa (PT-PE), 

Lindbergh Farias (PT-RJ), 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) e Lídice da Mata (PSB-
BA) se posicionaram contra 
a PEC. Eles afirmaram que a 
proposta trará danos para a 
saúde, educação, segurança 
pública e assistência social. 

Humberto Costa afirmou 
que o Brasil está na contra-
mão do que o mundo pensa 
sobre retomada da atividade 
econômica. 

— Esta semana, vimos a Co-
munidade Europeia tomando 
a decisão de enfrentar o baixo 
crescimento não com mais 
austeridade, mas fazendo cir-
cular mais recursos — disse.

De acordo com Gleisi, se 
a matéria não mexesse nos 
recursos para a saúde e para 
a educação, não precisaria ser 
feita por meio de uma PEC.

— Se fosse para serem 
mantidos, não estaríamos 
mexendo na Constituição, 
que assegura 18% da receita 
líquida de impostos para a 
educação e 15% para a saúde.

Antes da sessão de dis-
cussão, a senadora já havia 
subido à tribuna e dito que 
a austeridade fiscal não vai 
solucionar crise econômica.

Para Lindbergh, a proposta 
do governo prevê corte de 
cinco pontos percentuais, ao 
longo de dez anos, em relação 
às despesas primárias. O país 
sairia de 19,8% do PIB gastos 
atualmente para 14,8% do 
PIB. O senador ressaltou 
que, em vez da PEC 55, seria 
melhor um plano de inves-
timentos com mais recursos 
para gastos sociais.

Segundo Lídice da Mata, 
o mercado demonstrou 
pessimismo em relação à 
economia, mesmo com a 
aprovação da PEC. Ela disse 
que especialistas falam que a 
previsão do crescimento do 
PIB não será mais de 1,5%.

— Vai se restringir a 1% ou 
menos. Isso demonstra que a 
PEC não é a saída para a crise.

José Medeiros (PSD-MT), 
Ana Amélia (PP-RS) e Walde-
mir Moka (PMDB-MT) foram 
favoráveis à PEC. Ana Amélia 
classificou como “ladainha” 
o argumento da oposição de 
que a PEC vai comprometer 
a educação, já que essa foi a 
área que mais teve cortes no 
governo de Dilma Rousseff. 

De acordo com a senadora, 
o Ministério da Educação 
perdeu R$10,5 bilhões, o 
equivalente a 10% do orça-
mento em 2015.

Para Waldemir Moka, o 
ajuste fiscal é o único cami-
nho para o país recuperar cre-
dibilidade e investimentos.

Depois da sessão, alguns se-
nadores continuaram se pro-
nunciando sobre o assunto. 
Para José Medeiros, a pressa 
para aprovar a PEC se deve 
à necessidade de recuperar 
rápido a economia do país. 

Rose de Freitas (PMDB-
ES) disse que a proposta é 
fundamental para conter o 
crescimento da dívida públi-
ca e o equilíbrio das contas.

Para Fátima Bezerra (PT-
RN), a PEC 55 vai transformar 
o Plano Nacional de Educa-
ção em letra morta, anulando 
as conquistas da área.
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Audiência das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Econômicos foi marcada por novas críticas à PEC 55, como a “canibalização” dos recursos previdenciários

Proposta passa por terceira sessão 
de discussão e gera polêmica

Especialistas: teto de gastos afeta Previdência

Reunião de duas comissões, conduzida por Gleisi Hoffmann e Paulo Paim (C), ouve especialistas que vincularam teto de gastos à estratégia de reforma da Previdência 



UMA PALAVRA AINDA pouco 
conhecida promete ocupar 
cada vez mais espaço na pauta 
dos governos e no dia a dia da 
população nos próximos anos: 
“descarbonizar”. No jargão da 
mudança climática, isso significa 
reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa — especialmente o 
dióxido de carbono, gerado na 
queima de combustíveis fósseis.

Descarbonizar a economia é a 
missão dos países que se reuni-
ram em Marrakech na 22ª Con-
ferência das Nações Unidas para 
o Clima (COP-22), encerrada no 
sábado. Para conter o aumento 
da temperatura da Terra, eles 
terão de reduzir as emissões 
desses gases até eliminá-las por 
completo em algumas décadas. 

No encontro, destinado a dis-
cutir meios de colocar em prática 
o Acordo de Paris (construído 
na COP-21, em 2015), ao redor 
de 200 países confirmaram o 
compromisso de agir para limi-
tar o aquecimento do planeta a  
1,5 ºC, no máximo 2 ºC, em 
relação ao nível pré-industrial. 
Em Marrakech ficou decidido 
que o “livro de regras” para a 
implementação do acordo será 

concluído em 2018.
A transição para uma eco-

nomia de baixo carbono é “ur-
gente, irreversível e irrefreável”, 
segundo a secretária-executiva 
da Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas para as Mudanças 
Climáticas, Patricia Espinosa. 
Mas essa transição vai exigir 
mais do que mudanças pontuais 
em atividades econômicas. Será 
preciso alterar os modelos de 
desenvolvimento dos países, que 
terão de abrir mão de fontes de 
energia como petróleo e carvão. 

— Seremos a geração que 
terminará com os combustíveis 
fósseis — decreta a diretora-
-executiva do Greenpeace, 
Jennifer Morgan.

O Brasil é visto como um dos 
países-chave nessa mobilização 
global. O chefe da delegação 
brasileira na COP, o ministro do 
Meio Ambiente, Sarney Filho, 
garantiu que vamos “passar de 
fonte de carbono a sumidouro de 
carbono”. Hoje o Brasil é o sétimo 
no ranking de emissões, liderado 
por China e Estados Unidos.

Compromissos
Na COP-21, no ano passado, as 

nações signatárias do Acordo de 
Paris apresentaram suas metas 

de redução de emissões. O Brasil 
se comprometeu a cortar 43% 
de suas emissões até 2030, em 
relação aos níveis de 2005. Para 
isso, pretende investir em fontes 
renováveis de energia, eliminar o 
desmatamento ilegal e recuperar 
pastagens e florestas.

Com a recente entrada do 
acordo em vigor, em 4 de no-
vembro, as metas do Brasil já não 
são apenas intenções. São um 
compromisso oficial, ratificado 
pelo Senado em agosto. Agora 
é hora de discutir as mudanças 
necessárias, defende o senador 
Fernando Bezerra Coelho (PSB-
PE), que participou da COP-22.

— É preciso começar imedia-
tamente a enfrentar discussões 
como: vamos ou não vamos usar 
usinas a carvão? Essas decisões 
implicam mudanças profundas 
na infraestrutura, na indústria. 
É importante saber que as con-
tribuições que o Brasil pactuou 
têm repercussões importantes na 
economia — diz o senador, que 
é relator da Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas, criada no 
Congresso em 2008 para debater 
políticas públicas destinadas a 
enfrentar o problema.

Além de Bezerra, os senado-
res Jorge Viana (PT-AC), Lídice 

da Mata (PSB-BA) e Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), que 
também integraram a delegação 
do Senado em Marrakech, suge-
riram a Sarney Filho que governo, 
Congresso, sociedade civil e se-
tores produtivos se reúnam logo 
após a COP para discutir como 
as metas serão incorporadas ao 
planejamento nacional.

— Os Orçamentos que devem 
ser remetidos ao Congresso a 
partir de 2018 já precisam ter 
em mente que o Brasil tem me-
tas a serem alcançadas. Como 
viabilizar isso? De onde virão 
os recursos, os financiamentos? 
Qual será a estratégia para atrair 
investimentos do setor privado 
para que o país chegue a 2030 
como um dos líderes mundiais 
na condução para uma economia 
de baixo carbono? Com crise ou 
sem crise, temos que mudar nos-
so modelo de desenvolvimento 
— afirma Bezerra.

Metas complexas
Cumprir as metas de redução 

das emissões será uma tarefa 
complexa, avalia o consultor 
legislativo do Senado Habib 
Fraxe Neto, que acompanhou os 
senadores na COP. Pelo tamanho 
do desafio que representa, a 

proposta brasileira é ambiciosa, 
disse. Um exemplo é a meta de 
recuperação de 15 milhões de 
hectares de pastos degradados:

— Uma área dessa dimensão 
envolve milhares de proprieda-
des rurais. Tem que providenciar 
assistência técnica, juros diferen-
ciados para que os produtores 
busquem financiamento, capa-
citação de agentes financiadores. 
Não são desafios simples.

Jorge Viana destaca outra 
meta que, a seu ver, precisa ser 
discutida em profundidade: a 
redução do desmatamento. Para 
ele, é preciso encontrar formas de 
preservar a floresta e ao mesmo 
tempo promover o desenvolvi-

mento econômico da respectiva 
região, pois a população local 
muitas vezes depende da explo-
ração da mata para sobreviver: 

— A floresta tem de ser vista 
como ativo econômico. Os es-
tados da Amazônia foram res-
ponsáveis pela redução do des-
matamento, mas com redução 
também da atividade econômica. 
Não podemos seguir financian-
do as metas do país à custa da 
pobreza da parcela de brasileiros 
que vivem na Amazônia. 

Na COP, o senador defendeu 
a adoção de um instrumento 
desenvolvido pela ONU para 
recompensar os países em de-
senvolvimento pela conservação 

das florestas e pela redução do 
desmatamento, chamado Redd+.

Outro mecanismo que pode 
ajudar no alcance das metas 
do clima é a atribuição de um 
“preço” às emissões de carbono 
feitas por empresas e produtos. 
A ideia é tornar mais vantajosos 
os modelos de produção limpos 
e deixar mais onerosos os po-
luentes. Isso poderia ser feito por 
meio de uma “taxa de carbono”, 
imposta a quem emite mais, ou 
por meio de mercado de carbono, 
que busca incentivar empresas 
e serviços a reduzir emissões.

Mais de 40 países já precificam 
o carbono, afirma o Conselho 
Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável, 
que lançou durante a COP o guia 
Precificação de Carbono: o que o 
setor empresarial precisa saber. 

A Comissão de Meio Ambien-
te (CMA) pode votar hoje um 
projeto de Viana que inclui na 
Política Nacional sobre Mudança 
do Clima as metas de redução 
de emissões do Brasil (PLS 
750/2015). 

O governo prometeu para as 
próximas semanas o primeiro 
rascunho do plano de imple-
mentação das metas nacionais, 
para que o Brasil de fato alcance 
a almejada “descarbonização”. 

(Colaborou Paula Groba,  
da Rádio Senado)

“Descarbonizar” a economia será 
desafio do país nos próximos anos Pa
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Veja todas as edições do Especial Cidadania em  
www.senado.leg.br/especialcidadania

Animação sobre efeito estufa 
http://bit.ly/cidadaniaCOP21

Guia Precificação de Carbono
http://bit.ly/precificacaoCO2

Na recém-encerrada COP-22, em Marrakech, governos do mundo todo reafirmaram meta de conter emissões e mudar as próprias economias

Tatiana Beltrão

Jornal do Senado — Brasília, terça-feira, 22 de novembro de 2016
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 �Assista a vídeo produzido pela Agência Senado com a avaliação dos senadores 
sobre a 22ª Conferência do Clima, em Marrakech: http://bit.ly/senadoCOP22

Ano XIV — No 576

Saiba mais

Lídice, Bezerra e Vanessa com o embaixador José Antonio Marcondes de Carvalho (2º à esq.) em Marrakech: país deve discutir logo execução das metas, dizem senadores

Governos terão de formular políticas para reduzir o tráfego nas cidades e controlar as emissões da indústria, entre outros setores. Os carros elétricos, hoje raros no Brasil, devem ganhar espaço nas ruas

Parques eólicos como o de Santa Vitória do Palmar (RS) devem ajudar o 
país a cumprir a meta de energias renováveis alternativas

2016 caminha para ser o ano mais quente já registrado desde o 
início das medições, em 1880, constatou a Organização 

Meteorológica Mundial (OMM), da ONU. A temperatura deste ano deve 
superar 2015, que já havia batido o recorde histórico. 15 dos 16 anos mais 
quentes registrados ocorreram no século 21. O aquecimento da Terra de 
janeiro a setembro de 2016 chegou a 1,3 oC acima da média pré-industrial.

De 79 eventos extremos registrados no mundo entre 2011 e 2015, 
mais da metade foi parcialmente causada pelas mudanças 

climáticas ou teve seu risco aumentado por elas, afirma outro relatório da 
OMM. A seca da Amazônia em 2014 e 2015 é um deles, diz o estudo. Os 
períodos de seca “inusualmente prolongados, intensos e quentes” daqueles 
anos preocupam porque podem indicar  um “ponto de virada” no sistema 
climático, diz o relatório. 

A concentração de dióxido de carbono na atmosfera nunca foi tão 
alta. Neste ano, atingiu o recorde de quase 410 partes por milhão 

(medida de CO2 no ar em relação a outros gases). O nível seguro seria de 
350 partes por milhão. Para os cientistas, isso indica que será mais difícil 
cumprir a meta de conter o aquecimento em até 2 °C (de preferência,  
1,5 °C) em relação aos níveis pré-industriais.

Se a emissão de gases continuar no nível atual, em 2050 o Ártico 
ficará completamente sem gelo no verão. Seria a primeira vez em 

125 mil anos.

No Brasil, as emissões brutas de CO2 aumentaram 3,5% em 
2015, em relação a 2014, revelou o Sistema de Estimativa de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg), vinculado à coalizão de 
organizações Observatório do Clima. Passaram de 1,86 bilhão de toneladas 
em 2014 para 1,92 bilhão em 2015. O aumento foi puxado pelo 
desmatamento na Amazônia, que cresceu 24% em 2015, segundo o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Mau sinal: depois de uma 
década de grande redução do desmate, ele agora voltou a subir.

Todas as regiões do Brasil serão afetadas pelas mudanças 
climáticas em setores diversos e as populações mais vulneráveis 

serão as mais atingidas, tanto por questões econômicas quanto sociais, 
sustenta relatório do Greenpeace. Problemas de habitação e locomoção em 
caso de desastres naturais e de aumento no preço de alimentos atingirão 
de forma severa quem já sofre mais com desigualdades.

Saiba o que são as mudanças climáticas e como é possível freá-las Pegada de carbono

Sinais de alerta 

A proposta brasileira

PoR quE é PRECiSo dESCARBonizAR
 ` O dióxido de carbono (CO2) é o principal gás do efeito estufa. Ele é 
gerado na queima de combustíveis fósseis como petróleo e carvão.

 ` A alta emissão de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa está 
aumentando a temperatura do planeta. Ela aumentou 1 °C desde o fim 
do século 19. A meta é controlar esse aumento, limitando-o a 
1,5 °C ou no máximo 2 °C em relação aos níveis pré-industriais. Subindo 
mais do que isso, a sobrevivência estará em risco, acreditam os cientistas 
do clima. Por isso, é preciso reduzir as emissões desses gases.

 ` O problema é que a economia mundial está fortemente baseada em combustíveis 
fósseis. Eles são usados na geração de energia, no transporte e na indústria, 
por exemplo, que estão entre as principais fontes de emissão de carbono.

 ` Na agropecuária, outro grande emissor, o problema não é o carbono, mas o 
metano, gerado na digestão do gado bovino e expelido pelos animais em arrotos 
e flatulência. O setor também é responsável pela emissão de óxido nitroso, 
presente em adubos e fertilizantes. E está indiretamente associado às emissões de 
outro setor, o de uso da terra (que inclui o desmatamento). No Brasil, boa parte do 
desmatamento foi motivada pela expansão de áreas para agricultura e pecuária.

 ` A vegetação tem um papel essencial no combate ao aquecimento. 
As florestas removem CO2 da atmosfera e o estocam. Quando 
são cortadas ou queimadas, liberam o CO2 armazenado.

o quE dEVE MudAR no diA A diA
descarbonizar nosso modo de vida exigirá grandes mudanças, que terão impacto no cotidiano. Veja alguns exemplos:

 ` A gasolina e o óleo diesel, hoje principais combustíveis usados no transporte, devem dar lugar a biocombustíveis, 
como biodiesel e etanol. Em 2015, esses combustíveis renováveis atenderam 21% do abastecimento no país. 

 ` Os carros elétricos aos poucos devem substituir os de motor a combustão. Eles ainda são raridade no Brasil 
e hoje não passam de 1,3 milhão no mundo. Mas estima-se que serão pelo menos 150 milhões em 2040 — ou 
mais de 700 milhões, se medidas restritivas contra os combustíveis fósseis forem adotadas para valer.

 ` O transporte público deverá ser priorizado nas cidades, que tenderão a incentivar 
também o uso de veículos não motorizados, como a bicicleta.

 ` Também será preciso investir em energias limpas, como a eólica (que usa o vento) e a solar. Formas de geração de energia 
que usam combustíveis fósseis (como a das termelétricas que queimam carvão e óleo diesel) deverão ser abandonadas.

 ` A agropecuária e a indústria terão que melhorar suas formas de produção, 
para reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

 ` Eliminar o desmatamento ilegal (e reduzir o desmatamento como um todo, pedem os ambientalistas e ativistas do 
clima) é essencial para que o Brasil consiga cumprir suas metas de redução de emissões. Isso vai exigir o cumprimento do 
Código Florestal e uma maior articulação dos governos federal, estaduais e municipais no combate aos crimes ambientais.

 ` Muitos países poderão passar a adotar uma “taxa de carbono” para atividades, 
empresas e produtos relacionados à alta emissão de gases de efeito estufa.

 ` Nosso padrão de consumo terá que mudar, tornando-se mais sustentável. Teremos que adotar 
um consumo consciente, com combate ao desperdício (de água, luz, alimentos) e valorização 
de produtos menos poluentes e produzidos localmente, que não exigem transporte.

 ` Hoje o mundo libera 36 bilhões de toneladas de CO2 por ano — média anual de 6 toneladas anuais por pessoa. 
Para chegarmos a uma economia de baixo carbono, a emissão per capita teria que ser de no máximo 2 toneladas.

 ` Para se ter uma ideia, 1 tonelada de carbono é o mesmo que emite em um ano: 
1 carro popular a gasolina ou 1 boi ou 1 passageiro de avião em um voo de 12 horas. 
Cada tonelada de CO2 liberada provoca a perda de 3 metros quadrados de gelo polar, estimam os cientistas.

Ampliar a geração de energia renovável na matriz energética (que 
considera a energia elétrica e também o uso de combustíveis). Até 

2030, essas fontes deverão ser 45% do total. Para isso: 
– 23% do total da matriz elétrica (que considera só a geração de energia 
elétrica, sem contar o uso de combustíveis) deverá vir de fontes 
alternativas, excluindo-se a hidrelétrica. O foco é nas energias eólica, solar 
da biomassa. 
– A participação de bioenergia deve aumentar para 18% na matriz 
energética, com maior oferta de etanol e maior parcela de biodiesel na 
mistura do diesel. 
– O país deverá alcançar 10% de ganho de eficiência no setor elétrico.

Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e eliminar 
o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.

Recuperar 15 milhões de hectares de pastos degradados e 
implementar 5 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária-

floresta (sistema que combina o cultivo de grãos e fibras com a criação de 
animais e o plantio de florestas, de forma simultânea ou alternada). Pastos 
degradados são emissores de carbono. Quando recuperados, passam a 
remover carbono. Além disso, podem ser aproveitados de novo, evitando 
abertura de novas áreas.

Estudos divulgados durante a COP-22 reforçam urgência de combater aquecimento

O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% 
até 2030, em relação aos níveis de 2005. Para reduzir as emissões, o país promete:
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Denúncias de irregulari-
dades na administração da 
Empresa Brasileira de He-
moderivados e Biotecnologia 
(Hemobrás) serão debatidas 
em audiência pública da 
Comissão de Meio Ambiente, 
(CMA) hoje.

A Hemobrás é uma em-
presa pública vinculada ao 
Ministério da Saúde, investi-
gada pela Polícia Federal na 
Operação Pulso, deflagrada 
em dezembro de 2015. As 
suspeitas são de corrupção 
em licitações e desvio de 
recursos públicos.

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) encontrou 
indícios de irregularidades 
na construção de fábrica em 
Goiana (PE), como atrasos na 
modificação da tecnologia de 
imunoglobulina, redução no 
efetivo de operários da obra 
e erro no projeto de vigas e 
pilares de concreto. Cálcu-
los do TCU estimam que os 
erros e problemas na obra 

resultam em prejuízo de R$ 
6,9 milhões.

Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
acrescentou que a paralisação 
da obra estaria acarretando 
prejuízo aos cofres públicos, 
por atrasar o início da ope-
ração da fábrica. Isso obriga 
a Hemobrás a continuar 
importando medicamentos 
hemoderivados de alto custo. 

— Diante da relevância da 
Hemobrás para a saúde pú-
blica e da gravidade dos fatos 
investigados pela Operação 
Pulso, é imprescindível que 
o Senado exerça a sua função 
fiscalizadora das políticas 
públicas e debata a situação 
da empresa — defendeu o se-
nador ao propor a audiência.

Foram convidados o presi-
dente da Hemobrás, Oswaldo 
Castilho, e o presidente da 
Associação Brasileira de 
Hematologia, Dimas Covas.

O RELATOR DA comissão 
de juristas responsável pelo 
anteprojeto da Lei Geral dos 
Desportos, Wladimyr Camar-
gos, sugeriu ontem, em seu 
relatório, a criação do Fundo 
Nacional do Esporte, que deve 
contar com R$ 500 milhões. 
Agora, o relatório está aberto 
para emendas e deve ser vo-
tado na quinta-feira. 

O fundo será formado por 
10% da arrecadação prove-
niente da legalização de jogos 
de azar, mais uma taxa de 0,5% 
cobrada da comercialização de 
produtos de baixo teor nutri-
tivo, assim classificados por 
órgãos ligados à área da saúde.

— Só essas duas fontes 
podem gerar cerca de R$ 200 
milhões para o fundo por 
ano. Somadas às loterias e 
destinações orçamentárias 
hoje existentes, acredito que o 
fundo pode ter R$ 500 milhões 
por ano — afirmou Camargos.

Durante a reunião, foi suge-
rido que a taxa de 0,5% a ser 
cobrada da comercialização 
de alimentos de baixo teor 
nutritivo seja estendida para 
cigarros e outros produtos 
considerados nocivos, como 
as bebidas alcoólicas. Na en-
trevista, Camargos afirmou 
que levará em consideração 
essa proposta, que será apre-
sentada como emenda.

Segundo o relator, o fundo 
deverá ser a base do Sistema 

Nacional do Esporte, cuja es-
trutura também está prevista 
no anteprojeto. O sistema terá 
um conselho nacional, respon-
sável pelo estabelecimento de 
planos decenais que deverão 
ser replicados em estados e 
municípios.

Eventos e loterias
O relator também propõe 

que se tornem permanentes 
na legislação as isenções 
fiscais que foram concedidas 
para que o Brasil sediasse a 
Copa do Mundo em 2014 e as 
Olimpíadas deste ano.

O objetivo é atrair mais even-
tos esportivos de relevância 
para o Brasil. Para Camargos, 
eles possibilitam a divulgação 
internacional de destinos tu-
rísticos e atraem turistas para 
as cidades-sede.

A proposta de isentar de Im-
posto de Renda os prêmios das 
loterias da Caixa Econômica 
Federal foi definida pelo rela-
tor como “ousada”. Ele avalia 
que a adoção dessa política 
fará crescer significativamente 
o número de apostas, lem-
brando que parte dos recur-
sos provenientes dessa fonte 
financia o modelo esportivo 
brasileiro.

Previdência
O relator também propõe a 

criação de um benefício válido 
por dois anos na Previdência 

Social para atletas na fase de 
“destreinamento”, ou seja, na 
fase de transição do final da 
carreira esportiva para uma 
outra atividade.

Pela proposta, o atleta em 
transição passaria a ter até dois 
anos de benefícios mensais, 
desde que faça cursos para 
se realocar no mercado de 
trabalho. O novo fundo seria 
formado pela cobrança de 
0,5% dos salários de atletas 
na ativa, mais 1% do valor cor-
respondente às transferências 
nacionais e internacionais de 
atletas.

Contratos de trabalho
O texto de Camargos permite 

ainda que todas os tipos de 
esportes adotem contratos 
especiais de trabalho, moda-
lidade permitida hoje apenas 
entre clubes e jogadores de 
futebol.

Outros destaques do texto 
são a maior responsabilização 
dos dirigentes, inclusive no 
que se refere ao patrimônio 
pessoal, em casos de compro-
vação de corrupção tanto na 
gestão de recursos públicos 
quanto privados; a criação de 
uma comissão fiscalizadora 
voltada à investigação de ca-
sos de suspeita de resultados 
manipulados; e ainda a cria-
ção de um tribunal de Justiça 
antidopagem independente 
do governo.

Relator propõe criar fundo 
de R$ 500 mi para o esporte
O fundo será composto de recursos da legalização dos jogos de azar e de taxa cobrada de alimentos 
pouco nutritivos. O relatório está disponível para emendas até quarta-feira e pode ser votado em seguida

A violência que atinge as 
pessoas por causa de sua 
sexualidade e identidade de 
gênero será analisada hoje 
em audiência pública na Co-
missão de Direitos Humanos 
(CDH). O debate foi proposto 
pelas senadoras Fátima Be-
zerra (PT-RN) e Regina Sousa 
(PT-PI) e pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS), que preside a 
comissão.

Com a iniciativa, Paim pre-
tende estimular alternativas 
de enfrentamento a um dos 
tipos de crime de ódio mais 
frequentes no país. A cada 
27 horas, um homossexual 
é assassinado. 

Somente em 2015 foram 
registradas 318 mortes de 
gays, travestis, transgêneros, 
lésbicas e bissexuais, segundo 
dados do Grupo Gay da Bahia 
(GGB), uma das mais antigas 
organizações de defesa de 
homossexuais.

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT), Carlos 
Magno Fonseca, será um dos 
debatedores. 

Haverá ainda a participação 
da secretária de Educação 
Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão do 
Ministério da Educação, 
Ivana de Siqueira, e do pre-
sidente do Conselho Nacio-
nal de Educação,  Eduardo 
Deschamps. Completam a 
lista a presidente da União 
Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes), Camila 
Lanes, e o presidente da fun-
dação chilena Todo Mejora, 
Julio Dantas.

A Secretaria Especial de 
Direitos Humanos do Minis-
tério da Justiça e Cidadania, 
a Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão do Mi-
nistério Público Federal e a 
Unesco no Brasil estão na 
lista de órgãos convidados 
para a audiência.

Comissão de direitos Humanos 
discute combate à homofobia

Reunião da comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto da Lei Geral do Desporto Brasileiro
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  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela

denúncias de irregularidades na 
Hemobrás são tema de audiência
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A POLíTICA DE equidade e 
progressividade do sistema 
tributário nacional foi tema de  
audiência pública promovida 
ontem pela Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE), por 
meio da Subcomissão de Ava-
liação do Sistema Tributário.

Para o diretor de Comu-
nicação Social do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil 
(Sindifisco Nacional), Pedro 
Delarue, o sistema tributário 
brasileiro é “absolutamente 
regressivo”. Ele destacou o fato 
de que os impostos sobre o 
consumo chegam perto dos 
50% da arrecadação, o que en-
carece os produtos para todos.

Delarue defendeu a tributa-
ção progressiva sobre renda e 
patrimônio: quem ganha mais, 
paga mais. Ele ressaltou que os 
impostos sobre os bens que o 
contribuinte possui represen-
tam apenas 3,76% de tudo que 
se arrecada no país.  O Imposto 
sobre a Propriedade Territorial 
Rural (ITR) corresponde so-
mente a 0,04% da arrecadação.

O auditor lembrou que, 
enquanto o imposto sobre 
o rendimento do trabalho 
representa 57,3% do total do 
que é retido na fonte, o Im-
posto de Renda sobre o capital 
 representa apenas 25%.

Distorção
Delarue comparou o sistema 

tributário nacional ao dos Esta-
dos Unidos e do Canadá, onde 
os impostos incidem mais 
sobre renda. Ele chamou de 
“distorção” a tributação sobre 
o consumo no Brasil.

— Temos que resgatar os 
princípios de justiça tributária. 
O Estado tem a obrigação de 
intervir para retificar a ordem 
social: criar um sistema tribu-

tário que seja capaz de distri-
buir renda. O sistema tributário 
deve favorecer o crescimento 
do PIB per capita — defendeu 
o auditor.

Também participaram da 
audiência o procurador-chefe 
do Incra, Junior Fideles;  o pre-
sidente da delegacia do Sindi-
fisco no Ceará, Helder Rocha; 
e a professora  Rozane Bezerra 
de Siqueira, do Departamento 
de Economia da Universidade 
Federal de Pernambuco.

Na opinião de Lindbergh 
Farias (PT-RJ), presidente da 
Subcomissão de Avaliação do 
Sistema Tributário, o grande 
problema do país não é fiscal. 
O senador aproveitou a oportu-
nidade para criticar a Proposta 

de Emenda à Constituição 
(PEC) 55/2016, que institui o 
teto de gastos públicos para 
os próximos 20 anos. Segundo 
Lindbergh, essa política de 
austeridade de longo prazo, 
com “ajuste fiscal violento”, vai 
piorar a situação da economia 
brasileira.

— Nós tínhamos que ter 
uma política desenvolvimen-
tista, de crescimento. Com 
ampliação de investimentos e 
gastos sociais. Falta equilíbrio. 
O governo tinha que corrigir 
as distorções. Pobres acabam 
pagando muito, funcionário 
público paga 27,5% de im-
posto e os muitos ricos pagam 
apenas 6% do que recebem — 
observou o senador.

Segundo auditor da Receita 
Federal, o imposto sobre o 
trabalho representa 57,3% 
do que é retido na fonte; já o 
imposto sobre o capital, 25%

Sistema tributário nacional é injusto, 
afirmam especialistas em audiência

Para Lindbergh Farias (C), que presidiu a audiência, falta equilíbrio no sistema tributário brasileiro, que onera os pobres
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Clubes esportivos pode-
rão ser obrigados a oferecer 
atendimento psicológico 
aos atletas profissionais. É o 
que estabelece projeto (PLS 
13/2012) a ser analisado de 
forma terminativa na Co-
missão de Educação, Cultura 
e Esporte (CE), em reunião 
marcada para hoje, às 11h45.

O autor do texto, senador  
licenciado Marcelo Crivella 
(PRB-RJ), ressalta que a Lei 
Pelé (Lei 9.615/1998), que 
trata de normas gerais sobre 
desportos, já obriga a entidade 
de prática desportiva a garantir 

assistência psicológica a atle-
tas em formação, sob pena de 
não ser reconhecida como tal. 

Na opinião de Crivella, o 
apoio psicológico é uma pro-
vidência fundamental para a 
formação e para o desempe-
nho dos atletas, que precisam 
ter boa saúde física e mental. A 
ansiedade, segundo ele, pode 
ser uma porta de entrada para 
as drogas e o álcool, principal-
mente entre os jovens atletas.

Segundo a relatora, Ângela 
Portela (PT-RR), o projeto 
busca sanar essa lacuna da 
legislação. 

Deve ser votado hoje, em 
comissão mista, o relatório 
da medida provisória sobre 
importação de papel-moeda 
pelo Banco Central. Os par-
lamentares apresentaram 24 
emendas à comissão, mas o 
relatório, do deputado Leo-
nardo Quintão (PMDB-MG), 
ainda não foi divulgado. 

A MP 745/2016 autoriza 
o Banco Central a comprar 
sem licitação papel-moeda 

e moeda metálica fabricados 
fora do país. A condição é que 
haja situação de emergência. 

O governo argumenta que 
o Banco Central tem enfren-
tado dificuldade devido a 
limitações técnicas da Casa da 
Moeda, que tem exclusividade 
na fabricação de papel-moeda 
e moeda metálica no Brasil. 

A comissão é presidida 
pelo senador Telmário Mota 
(PDT-RR).

A comissão mista respon-
sável pela análise da medida 
provisória que reestrutura o 
ensino médio (MP 746/2016) 
faz nesta semana três audi-
ências públicas para debater 
a proposta com educadores. 

Hoje o colegiado recebe 
secretários de Educação dos 
estados da Bahia, Pernambuco 
e Paraíba, professores e o presi-
dente da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação, além de um 
representante da Academia 
Brasileira de Educação.

Amanhã, estão convidados 

representantes do Conselho 
Nacional de Educação, do 
Conselho das Instituições da 
Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tec-
nológica e especialistas.

A audiência de quinta-feira 
deve ter participação da  secre-
tária-executiva do Ministério 
da Educação, da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência, da Escola Brasileira 
de Professores e da Federação 
de Sindicatos de Professores 
de Instituições Federais de 
Ensino Superior e de Ensino 
Básico Técnico e Tecnológico.

A comissão mista criada 
para analisar a Medida Pro-
visória (MP) 744/2016, que 
muda a estrutura da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), 
se reúne hoje, às 14h30, para 
discutir o plano de trabalho.

A MP altera a Lei 11.652/2008, 
que criou a EBC, para deter-
minar que o presidente da 
empresa deve ser indicado 
pelo chefe da Casa Civil. Até 
então, o presidente era propos-

to pelo ministro da Secretaria 
de Comunicação Social da 
Presidência. O mandato era 
de quatro anos. Com a MP, o 
prazo máximo passa a ser de 
quatro anos, sendo proibida 
a recondução.

Outra mudança é o fim do 
Conselho Curador da EBC. O 
argumento é a necessidade 
de agilizar as decisões, “em 
observância ao princípio da 
eficiência”. 

Projeto obriga clubes a prestar 
assistência psicológica a atletas

Relatório sobre importação de 
papel-moeda pode ser votado hoje

Série de debates nesta semana 
analisa MP do Ensino Médio

Colegiado que discute estrutura 
da EBC define plano de trabalho

Vanessa condena 
fechamento de 
402 agências do BB  

lídice critica decisões 
do Banco do Brasil 
para ampliar lucros

Ana Amélia destaca 
riscos do consumo 
de bebida alcoólica 

“Não fechem as agências 
do Banco do Brasil, sobretu-
do as do interior deste país.” 
Esse foi o apelo de Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) ao 
criticar anúncio de que 402 
agências serão fechadas, 
muitas delas no interior e 
que 379 serão transformadas 
em postos, para economizar 
R$ 750 milhões em custeio. 
A senadora disse que o BB 
vem alcançando lucros ex-
traordinários e que possui 
missão social. 

 Ela comunicou ainda que 
protocolou, com senadores 
e deputados, representação 
ao Ministério Público para 
investigar denúncia do ex-
-ministro da Cultura Marce-
lo Calero sobre conduta do 
ministro Geddel Vieira Lima.

Lídice da Mata (PSB-BA) 
lamentou o anúncio de fe-
chamento de agências do 
Banco do Brasil. O Conselho 
de Administração do banco 
aprovou medidas como o 
fechamento de mais de 400 
agências em todo o país e o 
incentivo a aposentadorias 
de servidores. Objetivo, 
segundo ela, é aumentar os 
lucros. Para Lídice, o Banco 
do Brasil tem um papel a 
cumprir e não pode agir 
como um banco privado.

— O Banco do Brasil tem 
outras obrigações para com 
o povo brasileiro. Avança, 
portanto, um conceito de 
que o banco se aproxime 
cada vez mais dos objetivos 
apenas de um banco privado 
— disse a senadora.

Ana Amé-
lia (PP-RS) 
alertou para 
a importância 
da redução 
no consumo 
de bebidas 
alcoólicas. Ela relatou ter 
participado de seminário 
sobre o tema e destacou o 
o Programa de Consumo 
Responsável, que estimula 
o respeito à lei que proíbe 
a venda de bebidas alcoóli-
cas a menores e incentiva o 
 consumo moderado.

A senadora ressaltou o 
risco de combinar bebida e 
direção e disse que o SUS e a 
Previdência Social gastaram 
R$ 56 bilhões em 2014 no 
atendimento às vítimas de 
trânsito, grande parte delas 
com idade entre 18 e 30 anos.
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PARA PERMITIR A votação 
de uma série de projetos, o 
Senado marcou sessões deli-
berativas e debates temáticos 
no Plenário até quinta-feira.

O Plenário deve votar hoje 
o projeto que reabre o prazo 
para a adesão ao programa 
de repatriação de recursos 
mantidos irregularmente do 
exterior. O Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 405/2016 é de 
autoria da Comissão Diretora 
e abre o novo período de 1º de 
fevereiro a 30 de junho de 2017.  

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, sugeriu ao 
presidente Michel Temer que 
seja antecipada aos estados 
e municípios a distribuição 
do dinheiro das multas pa-
gas por quem decidir fazer a 
 repatriação no ano que vem:

— O presidente da República 
ficou de refletir sobre o assunto 
e disse da possibilidade de 
convocar uma reunião com 
os governadores para discutir 
essa alternativa. Como todos 
sabem, a repatriação de 2016 
possibilitou um recurso adicio-
nal, que, dentre outras coisas, 
servirá para pagar o 13º salário 
nos estados e nos municípios.

Também está na pauta de 
hoje o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 195/2015, segundo o 
qual o prazo de prestação de 
serviço nos contratos entre 
empresas poderá ser superior 
a quatro anos.

Os senadores também devem 
votar o projeto com novas 
regras para o Imposto sobre 
Serviços (ISS). O SCD 15/2015 
fixa em 2% a alíquota mínima 
do imposto, na tentativa de 
acabar com a guerra fiscal 
entre os municípios, e amplia 
a lista de serviços alcançados 
pelo tributo.

Reforma política
A Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 55/2016, 
que limita o aumento dos 
gastos públicos por 20 anos 
à variação da inflação anual, 
será discutida hoje em dois 
momentos. Pela manhã, os 
senadores debaterão o tema 

com economistas. Será a ter-
ceira sessão de discussão no 
primeiro turno — PECs preci-
saram passar por dois turnos 
de votação no Plenário. Estão 
convidados os professores Luiz 
Gonzaga Belluzzo, Fernando 
Monteiro Rugitsky e Armando 
Castelar e um representante do 
Ministério da Fazenda. 

No período da tarde, a pro-
posta passará pela quarta 
sessão de discussão.

Será também discutida a PEC 
36/2016, uma das propostas da 
reforma política, que prevê o 
fim das coligações partidárias 
nas eleições proporcionais 
(para vereadores e deputados 
estaduais e federais) e cria 

uma cláusula de barreira para 
a atuação dos partidos. A PEC, 
de Aécio Neves (PSDB-MG) e 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
deve ser votada hoje mesmo 
em segundo turno.

Abuso de autoridade
O projeto que define os cri-

mes de abuso de autoridade 
(PLS 280/2016) será debatido 
no Plenário amanhã, às 11h. 
Foram chamados para falar o 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Gilmar Mendes, o 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, e o presidente 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil, Claudio Lamachia.

O relator do projeto, Roberto 

Requião (PMDB-PR), enfatizou 
que a proposta não atrapalha 
investigações, mas impede o 
arbítrio e as ilegalidades.

— Querem se considerar 
acima da sociedade e da lei. 
Isso tem que acabar e acabar 
de uma forma racional e equi-
librada — disse o senador.

A quinta-feira será dedicada 
à votação de medidas para 
simplificar o Sistema Tributá-
rio Nacional. O PLC 406/2016 
prevê, entre outros pontos, que 
sobre os valores das restituições 
decorrentes do pagamento 
indevido incidam os mesmos 
índices de atualização aplicá-
veis ao pagamento em atraso 
de tributos.

Parlamentares do PT e do 
PCdoB entraram ontem com 
uma ação na Procuradoria-
-Geral da República pedindo 
o afastamento do ministro da 
Secretaria de Governo, Geddel 
Vieira Lima. No Senado, apre-
sentaram um requerimento ao 
Plenário e à Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte (CE) 
solicitando esclarecimentos 
a Geddel e ao ex-ministro da 
Cultura Marcelo Calero.

Os autores da petição afir-
mam que a denúncia de que 
Geddel teria tentado influen-
ciar as decisões do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e do Minis-
tério da Cultura caracterizaria 
crime de concussão. A acusa-
ção foi feita por Calero ao jornal 
Folha de S.Paulo. Segundo ele, 
Geddel o pressionou a liberar 

a construção de um prédio 
em Salvador no qual tem um 
apartamento. A construção do 
edifício foi proibida por deci-

são do Iphan, subordinado ao 
Ministério da Cultura.

De acordo com o Código 
Penal, concussão é o ato de 

exigir para si ou para outra 
pessoa dinheiro ou vantagem 
indevida em razão da função, 
direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela.

Assinam o documento Hum-
berto Costa (PT-PE), Lindbergh 
Farias (PT-RJ), José Pimentel 
(PT-CE) e Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) e os deputados 
Afonso Florence (PT-BA) e 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Ana Amélia (PP-RS), na tri-
buna, cobrou o afastamento de 
Geddel até que as acusações 
sejam esclarecidas.

— O poder não pode ter 
amigos. Quando tem, se 
esses amigos incomodarem 
e se o líder não tiver uma 
atitude enérgica, corre sérios 
riscos de fragilidade política e 
 institucional — alertou.
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Pauta do dia tem repatriação e tributo municipal
Senadores discutirão PECs de gastos e da reforma política e votarão novo prazo para volta de recursos mantidos irregularmente no exterior e mudanças no Imposto sobre Serviços

Parlamentares pedem que Geddel seja afastado do governo

Renan Calheiros conduz sessão deliberativa no Plenário: senadores concluirão discussões nesta semana e votarão propostas, como a que acaba com coligações

O senador Humberto Costa, um dos autores do pedido contra Geddel Vieira Lima

Para Humberto, Temer é 
conivente com ministro 
suspeito de irregularidade

Humberto Costa (PT-PE) 
criticou o presidente Michel 
Temer por manter o ministro 
da Secretaria de Governo, 
Geddel Vieira Lima. Ele foi 
acusado pelo ex-ministro 
da Cultura Marcelo Calero 
de se aproveitar do cargo 
para pressioná-lo para que 
o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) liberasse a 
construção de um prédio 
de 30 andares numa área 
protegida em Salvador. 

— Não ter uma atitude fir-
me para dizer que o governo 
não está dando apoio a esse 
tipo de prática significa coni-
vência por parte do governo.

Agências de fomento falam sobre investimento em pesquisa
Representantes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq), da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) e da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos 
(Finep) falarão hoje na Comis-

são de Ciência e Tecnologia 
(CCT) sobre os investimentos 
em ciência e tecnologia. Será 
o quinto debate sobre o tema.

A CCT está recolhendo de-
poimentos de especialistas 
sobre o uso dos recursos dos 
fundos de incentivo à pesquisa, 

em especial o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico e o Fundo para o 
Desenvolvimento Tecnológico 
das Telecomunicações.

Para a reunião de hoje, com 
início às 8h45, foram convida-
dos o presidente do Conselho 

Técnico-Administrativo da Fa-
pesp, Carlos Américo Pacheco; 
o presidente do CNPq, Mário 
Neto Borges; o presidente da 
Finep, Marcos Cintra; e o secre-
tário de Políticas e Programas 
de Pesquisa e Desenvolvimen-
to do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Jailson Bittencourt 
de Andrade. Os debates foram 
pedidos por Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP) e Lasier 
Martins (PDT-RS).

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela


