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Plenário faz hoje 
segunda sessão 
de debates sobre 
reforma trabalhista
Senadores vão discutir com o ministro do Trabalho e com representantes de centrais 
sindicais e procuradores a proposta do governo que altera a legislação do setor

Está marcada para as 11h de hoje, no 
Plenário do Senado, a segunda ses-
são temática sobre a reforma traba-

lhista. Os senadores vão debater com seis 
convidados o projeto, que altera a Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT).

O ministro do Trabalho, Ronaldo No-
gueira, e o presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho, Ân-
gelo Fabiano Farias da Costa, estão entre 
os convidados. Representantes de centrais 
sindicais e especialistas também devem 
participar. A sessão é interativa, com pos-

sibilidade de participação popular. 
Na primeira sessão de debates, na sema-

na passada, a proposta dividiu opiniões 
dos participantes. Os favoráveis afirmaram 
que ela moderniza a CLT. Os contrários ar-
gumentaram que o texto é um atalho para 
reduzir garantias legais do trabalhador.

Enviado pelo governo ao Congresso, o 
projeto, já aprovado pela Câmara, está em 
análise na Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado e ainda deverá passar 
pelas Comissões de Constituição e Justiça 
e de Assuntos Sociais.  3

Roberto Muniz (3º à esq.) pediu debate sobre ações de saneamento básico

Hélio José e Paulo Paim (2º e 3º à esq.) durante debate na comissão

Deputado Jeronimo Goergen e o aeronauta Adriano Castanho em mesa-redonda

Cinco comissões 
de MP começam a 
funcionar amanhã

Audiência aponta 
risco de falência 
da indústria naval

Setor privado deve investir em 
saneamento, defende BNDES

Para autoridades, sonegação 
agrava deficit na Previdência

Lei sobre aeronautas deve 
ter votação final em agosto 

Serão instaladas amanhã 
cinco comissões mistas que 
vão analisar medidas pro-
visórias importantes. Uma 
delas é decorrente da Opera-
ção Carne Fraca, que flagrou 
um esquema fraudulento 
de emissão de certificados 
sanitários. A MP 772/2017 
eleva de R$ 15 mil para até 
R$ 500 mil a multa para em-
presas de processamento de 
produtos de origem animal 
que infringirem a legislação 
sanitária.  3

Para combater a crise que 
atinge a indústria naval, o 
Ministério do Desenvol-
vimento estuda ampliar 
a adoção de políticas de 
conteúdo local, a oferta de 
financiamentos públicos 
e os incentivos fiscais. O 
anúncio foi feito ontem na 
Comissão de Direitos Huma-
nos, em debate que apontou 
o risco de sucateamento es-
trutural e até de extinção dos 
estaleiros do país, muitos já 
paralisados.  4

Para banco público de 
investimentos, país só vai 
conseguir tirar o atraso na 
área de saneamento básico 
com parceria entre os seto-

res público e privado. Qua-
se metade da população 
não tem coleta de esgoto, 
disseram debatedores em 
audiência ontem.  5

Os maiores devedores da 
Previdência têm compro-
missos que ultrapassam 
R$ 50 bilhões e a recupera-
ção de créditos previden-
ciários supera R$ 4 bilhões 
por ano, segundo dados 
da Fazenda Nacional apre-
sentados ontem à CPI da 
Previdência. De acordo 
com participantes do de-

bate, o êxito na cobrança 
aos inadimplentes não 
ultrapassa 16,5% porque 
as instituições públicas e 
privadas não dispõem de 
recursos para recuperar 
créditos. Segundo a Advo-
cacia-Geral da União, há 
1,7 mil procuradores en-
volvidos no combate à cor-
rupção na Previdência.  7

Projeto que altera as jor-
nadas dos aeronautas para 
aumentar a segurança dos 
voos e a produtividade foi 
aprovado na Câmara, es-

pera parecer da Comissão 
de Assuntos Sociais e, se 
aprovado, seguirá à sanção. 
Nova lei deve sair este ano, 
prevê frente parlamentar.  6

Senadores ouvem 
metas do ministro 
da Educação  2

Eunício Oliveira 
retira “jabutis” de 
medida provisória  7

Representação no 
Parlasul escolherá 
novo presidente  2

Regras para 
massoterapeutas 
serão discutidas  6

Projeto prevê 
cobrança separada 
de água e esgoto  5

Capital estrangeiro 
na aviação é tema 
de debate hoje  7

Congresso tem projetos para atender 
configurações familiares modernas

Mudanças na distribuição 
de tarefas e nas configura-
ções das famílias — com a 
presença cada vez maior 
da mulher no mercado de 
trabalho, a crescente partici-
pação do pai no cuidado das 
crianças, os casais gays que 
têm ou adotam filhos, as fa-
mílias chefiadas só pela mãe 
ou só pelo pai, e aquelas em 
que as crianças são criadas 
pelos avós ou tios — levaram 
o Congresso a propor leis 
para acompanhar a nova 
realidade.  8 Fernando Lopes participa da guarda compartilhada da filha Ester, de 9 anos
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A Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul) deve se reunir 
hoje, quando deverão ser 
eleitos os novos presidente e 
vice-presidente para o biênio 
2017–2018. O encontro estava 
previsto inicialmente para 
ocorrer no dia 10.

Nos últimos dois anos, a 
representação foi conduzida 
pelo senador Roberto Re-
quião (PMDB-PR). O cargo 
deve ser agora, pelo sistema 
de rodízio, ocupado por um 
deputado.

Além de Requião, outros 
nove senadores fazem parte 
do Parlasul com mandato até 
janeiro de 2019: Lindbergh 
Farias (PT-RJ), Humberto 
Costa (PT-PE), Fátima Be-
zerra (PT-RN), Valdir Raupp 
(PMDB-RO), Dário Berger 
(PMDB-SC), Paulo Bauer 
(PSDB-SC), Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE) e Cidinho 
Santos (PR-MT). 

A bancada dos deputados 
brasileiros é composta por 27 
representantes.

O MINISTRO DA Educação, 
Mendonça Filho, participa 
hoje de audiência pública na 
Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte (CE), quando 
deverá apresentar as diretrizes 
e os programas prioritários 
de sua pasta. A audiência foi 
solicitada pela presidente da 
comissão, senadora Lúcia 
Vânia (PSB-GO).

Antes da audiência, às 10h, 
o ministro participa do lança-
mento de uma cartilha para 
conselheiros do Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar. O evento também foi 
proposto por Lúcia Vânia. Fo-
ram convidados os presidentes 
do Fundo Nacional para o De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), Silvio Pinheiro, e do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), Raimundo Carreiro.

O FNDE é a autarquia res-
ponsável pela execução de po-
líticas educacionais do Minis-

tério da Educação. Atua como 
parceiro dos estados, dos mu-
nicípios e do Distrito Federal, 
nos repasses de verbas e nas 
compras governamentais para 
projetos e programas, como 
o de Alimentação Escolar. O 

TCU publica a cartilha.
A audiência interativa con-

tará com o serviço de língua 
brasileira de sinais (Libras).

Projeto que prevê benefícios 
ao produtor que adotar a aqua-
ponia deve ser votado hoje na 
Comissão de Meio Ambiente 
(CMA), em decisão final.

Pelo PLS 162/2015, de Be-
nedito de Lira (PP-AL), quem 
aderir ao sistema de produção 
de organismos aquáticos 
(como peixes e crustáceos) 
integrado ao de vegetais 
receberá incentivos fiscais 
e prioridade na concessão 
e renovação de outorga de 
direitos de uso de recursos 
hídricos.

Se o projeto for aprovado, 
deve seguir para a Câmara, a 
menos que haja recurso para 
análise em Plenário.

Pela proposta, o produtor 
que adotar a aquaponia 
também será fornecedor pre-
ferencial de pescado, legumes 
e verduras ao Programa de 
Aquisição de Alimentos do 

governo e terá acesso a crédito 
rural com juros diferenciados.

O voto do relator, Valdir 
Raupp (PMDB-RO), é fa-
vorável à proposição, com 
emendas.

Silvicultura
Na mesma reunião, também 

em decisão final, deverá ser 
apreciado o PLS 214/2015, 
que exclui o cultivo de árvo-
res florestais (silvicultura) da 
lista de práticas poluidoras e 
prejudiciais ao meio ambiente.

O projeto, já aprovado na 
Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária (CRA), tam-
bém isenta a silvicultura da 
Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental, cobrada de todas 
as atividades consideradas 
potencialmente poluidoras e 
que utilizam recursos naturais, 
e usada para custear ações de 
fiscalização do Ibama.

O projeto de Alvaro Dias 
(PV-PR) conta com o voto favo-
rável do relator, Acir Gurgacz 
(PDT-RO).

Dessalinização
Outro projeto que deverá ser 

analisado é o PLS 259/2015, 
que prevê a criação de incen-
tivos para estimular a dessa-
linização de águas do mar 
e de fontes subterrâneas 
salobras. De Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), o projeto tam-
bém determina que a União, 
na concessão dos incentivos, 
atribua prioridade a iniciativas 
que favoreçam o consumo hu-
mano na região do semiárido 
nordestino e em de localidades 
com escassez de água. O re-
lator é João Capiberibe (PSB-
AP), favorável à proposta.

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
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 `CI  Cobrança de esgoto
9h O PLS 291/2013, que separa a cobrança 
de água e esgoto, e o PLS 224/2015, que 
obriga governo a equipar unidades do Mi-
nha Casa, Minha Vida, são alguns dos pro-
jetos em pauta na comissão.

 `CAE  Crédito externo
10h A comissão avalia pedido de autoriza-
ção para contratação de crédito externo e 
cinco projetos com pareceres contrários.

 `CE  Diretrizes na Educação
10h Lançamento de cartilha para conse-
lheiros do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar, com participação do ministro 
da Educação, Mendonça Filho, e do presi-
dente do TCU, Raimundo Carreiro. Depois, 
Mendonça Filho participa de audiência in-
terativa para apresentar diretrizes da pasta.

 `sEssão tEmátICA  Reforma trabalhista
11h Segunda sessão de debates temáti-
cos sobre a reforma trabalhista. O minis-
tro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, é um 
dos convidados.

 `CmA  segurança de barragens
11h30 Na pauta, entre outros projetos, es-
tá o PLS 224/2016, que impõe regras para 
maior segurança de barragens.

 `CAs  massoterapeuta
14h Audiência debate o PLS 13/2016, que 
regulamenta a profissão de massotera-
peuta, com participação, entre outros, da 
Associação Brasileira de Fisioterapia Trau-
mato-Ortopédica e do Conselho Federal de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

 `mP 760/2016  Pms e bombeiros
14h A comissão mista responsável pela 
análise da medida provisória, que trata 
da progressão na carreira de policiais mi-
litares e de bombeiros, analisa relatório.

 `Cmo  Eleição
14h30 Eleição da mesa diretora da Comis-
são Mista de Orçamento.

 `PARLAsUL  Eleição
14h30 Eleição do presidente e dos vi-
ce-presidentes da Representação Brasi-
leira do Parlamento do Mercosul.

 `REUNIão DE LÍDEREs  Pauta
14h30 Líderes dos partidos se reúnem para 
definir prioridades na pauta do Plenário.

 `PLENáRIo  Foro privilegiado
15h A PEC 10/2013, que extingue o foro pri-
vilegiado, abre a pauta. A proposta deve 
passar pela terceira e última sessão de dis-
cussão, em segundo turno.

  Veja abaixo como acompanhar 
a audiência e participar dela

  Veja abaixo como acompanhar 
a audiência e participar dela

Mendonça Filho vai debater hoje, com senadores da Comissão de Educação, diretrizes e programas 
prioritários de sua pasta. Também participará de lançamento de cartilha sobre alimentação escolar

Ministro apresentará metas 
da Educação em audiência

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

AgENDA

Mendonça Filho falará hoje, às 11h30, sobre o plano de governo para ministério

Criação de organismos aquáticos poderá receber incentivos fiscais, de acordo com proposta em análise em comissão

Representação Brasileira no 
Parlasul elege novo presidente

Projeto incentiva produção de peixe junto a vegetais
Em reunião, o senador Requião (D) conversa com o deputado Chinaglia
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O SENADO FAz hoje, no 
Plenário, a segunda sessão 
temática sobre a reforma 
trabalhista. A partir das 11h, 
seis convidados vão debater 
com os senadores o projeto 
(PLC 38/2017) que altera a 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), encaminhado 
pelo governo ao Congresso.

Foram chamados para o 
debate o ministro do Tra-
balho, Ronaldo Nogueira; o 
presidente da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), 

Vagner Freitas de Moraes; 
o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 
do Trabalho, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa; o presidente 
da Central dos Sindicatos 
Brasileiros, Antônio Neto; o 
presidente do Instituto do 
Desenvolvimento do Varejo, 
Antônio Carlos Pipponzi; e 
a advogada Celita Oliveira 
Sousa, especialista em direito 
econômico.

A sessão terá caráter intera-
tivo, com a possibilidade de 

participação popular. As pes-
soas que tenham interesse em 
participar com comentários ou 
perguntas podem fazê-lo por 
meio do Portal e-Cidadania e 
do Alô Senado (0800 612211).

Na primeira sessão temá-
tica da reforma trabalhista, 
promovida na quinta-feira, o 
debate foi intenso. Os convi-
dados favoráveis afirmaram 
que a reforma tem o mérito de 
reconhecer e enfrentar a forma 
“ultrapassada” da Consolida-
ção das Leis do Trabalho e de 

promover “mais segurança 
jurídica” ao fortalecer as ne-
gociações coletivas entre tra-
balhadores e empregadores.

Por sua vez, os participantes 
contrários à proposta disseram 
que ela contém “equívocos 
impressionantes” que enfra-
quecem a posição dos traba-
lhadores frente aos patrões. 
Para eles, a reforma representa 
um “atalho” para, gradual-
mente, reduzir as garantias 
e proteções que a legislação 
atual dá aos trabalhadores.

O PLC 38/2017 está em 
análise na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE). O 
projeto passará também pelas 
Comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Assuntos 
Sociais (CAS).

Audiência pública
O projeto também será de-

batido amanhã na segunda 
audiência pública conjunta 
da CAE e da CAS sobre o tema.

Na quarta-feira passada, 
as duas comissões ouviram 
o presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), Ives 
Gandra Martins Filho — que se 
mostrou favorável à reforma, 
ainda que com ajustes — e o 
procurador-geral do Trabalho, 
Ronaldo Fleury, que se disse 
contrário ao texto por fragilizar 
a posição dos trabalhadores.

Para a audiência de ama-
nhã, foram convidados o 
professor da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-RJ), José Márcio 
Camargo; o presidente da 
Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB), 
Adilson Araújo; e o professor 
da Fundação Dom Cabral, 
Paulo Paiva.

Na CAE, o relator do projeto 
é Ricardo Ferraço (PSDB-ES). 
Na CCJ, a relatoria é de Romero 
Jucá (PMDB-RR). Ainda não 
houve designação de relator 
na CAS.

Reforma trabalhista é debatida em Plenário
Segunda sessão temática para discutir o projeto, hoje às 11h, deve ter participação do ministro do Trabalho, de especialistas e de representantes de procuradores e sindicatos

Senadores e deputados se 
reúnem amanhã para instalar 
cinco comissões mistas des-
tinadas à análise de medidas 
provisórias que tratam desde 
o aumento da multa para as 
empresas que infringirem a 
legislação sanitária, o fim das 
desonerações sobre a folha 
de pagamentos até a criação 
temporária de autarquia para 
administrar o legado das 
Olimpíadas e Paralimpíadas 
de 2016. Também serão eleitos 
o presidente, o vice-presidente 
e designado o relator de cada 
uma das MPs.

A primeira delas,  MP 
770/2017, prorroga até 31 de 
dezembro o prazo para utilizar 
o benefício fiscal do Regime 
Especial de Tributação para 
Desenvolvimento da Atividade 
de Exibição Cinematográfica 
(Recine), com objetivo de 
estimular a implantação de 
novas salas de cinema. A 
previsão do governo é que 
sejam construídas 150 novas 
salas com benefícios do Recine 
em 2017. Entre 2012 e 2016, 
1.036 salas de cinema foram 
implantadas no país, quase 

todas com o incentivo.
A segunda, MP 771/2017, 

cria nova autarquia federal, 
de caráter temporário, para 
substituir a Autoridade Pública 
Olímpica (APO). A Autoridade 
de Governança do Legado 
Olímpico (Aglo) vai adminis-
trar o que foi deixado pelas 
Olimpíadas e Paralimpíadas 
de 2016, como os ginásios 
esportivos. Com sede no Rio 
de Janeiro, a nova autarquia vai 
funcionar até 30 de junho de 
2019 e vai absorver os recursos 
patrimoniais, as obrigações, o 

quadro de cargos em comissão 
e as funções gratificadas da 
APO, extinta em 31 de março 
deste ano por resolução do 
Conselho Público Olímpico.

Carne Fraca
A terceira delas, a MP 

772/2017, eleva de R$ 15 mil 
para até R$ 500 mil a multa que 
pode ser aplicada a empresas 
de processamento de produtos 
de origem animal que infrin-
girem a legislação sanitária. 
A MP altera a Lei 7.889/1989, 
que trata da inspeção sanitá-

ria e industrial de produtos 
de origem animal. Além da 
multa, a lei prevê outros tipos 
de penas, como advertência, 
apreensão de mercadorias e 
até interdição do estabeleci-
mento. O aumento da multa 
ocorreu duas semanas após 
ter sido deflagrada a Operação 
Carne Fraca, para desarticular 
suposta organização crimi-
nosa, liderada por fiscais do 
Ministério da Agricultura, que 
recebiam propina para emitir 
certificados sanitários sem 
fiscalização.

A quarta, MP 773/2017, au-
toriza estados, Distrito Federal 
e municípios que não cumpri-
ram o limite constitucional de 
gastos com educação em 2016  
a compensarem a diferença 
até o fim deste ano, desde que 
os recursos compensatórios 
venham da Lei de Repatriação 
de Ativos (Lei 13.254/16). A 
MP visa especialmente aos 
municípios.

A quinta e última, MP 
774/2017, acaba com a deso-
neração da folha de pagamen-
to para a maioria dos setores  
beneficiados. Segundo o texto, 
voltam a contribuir as empre-
sas do ramo de tecnologia da 
informação, teleatendimen-
to (call center), hoteleiro, 
comércio varejista e alguns 
segmentos industriais, como 
vestuário, calçados e automó-
veis. Elas voltarão a contribuir 
com alíquota de 20%, a partir 
de 1º de julho, cumprindo o 
princípio da noventena, que 
impõe carência de 90 dias para 
que mudança em contribuição 
social entre em vigor.

Com informações da  
Agência Câmara

Comissões mistas de cinco MPs devem ser instaladas amanhã

Plenário do Senado durante a primeira sessão temática sobre a reforma, na semana passada: convidados dividiram-se entre defesa e críticas à proposta do governo

Medida provisória aumenta multa para empresas de produtos de origem animal que desrespeitarem legislação sanitária

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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Para Alvaro 
Dias (PV-PR), é 
“inegável” que 
o ex-presidente 
Lula tenha tido 
conhecimento 
das denúncias 
de desvios de recursos da 
Petrobras.

— Além de saber e de ser 
cúmplice, Lula foi mentor do 
escândalo. Por isso, tentou 
impedir a instalação da CPI da 
Petrobras no Senado, em 2009.

Segundo o senador, se o 
governo federal tivesse ado-
tado providências assim que 
as denúncias vieram à tona, 
o “assalto” cometido contra 
a Petrobras teria sido evitado 
ou, pelo menos, diminuído.

— As denúncias foram 
oficialmente protocoladas 
na forma de representação 
na Procuradoria-Geral da 
República.

Está em curso 
uma associação 
entre o Poder 
Judiciário e a 
mídia, afirmou 
Gl e i s i  Ho f f-
mann (PT-PR). 
A senadora considera que a 
impresa deturpou o depoimen-
to do ex-presidente Lula à Lava 
Jato para dar a impressão de 
que ele tentou responsabilizar 
a esposa, Marisa Letícia, por 
acusações. Gleisi disse que 
as explicações de Lula são as 
mesmas desde antes do fale-
cimento da ex-primeira-dama.

— A imprensa decidiu ter o 
direito de julgar, condenar e 
absolver, sem imparcialidade.

Ela citou também a decisão 
“autoritária, arrogante e sem 
fundamentação legal” da 
10ª Vara Federal Criminal do 
Distrito Federal, de ordenar o 
fechamento do Instituto Lula.

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal é ineficiente, segundo 
Roberto Requião (PMDB-PR), 
não apenas pelo seu descum-
primento, mas porque, anos 
após sua criação, não contri-
buiu para o equilíbrio fiscal de 
estados e municípios.

O termo austeridade, disse 
o senador, significa corte de 
gastos públicos, independen-
temente das necessidades da 
economia e da sociedade. Ele 
questionou a efetividade dessa  
política:

— A pergunta óbvia é: uma 
política de austeridade nesses 
termos ajuda à recuperação da 
economia? A resposta é um 
sonoro “não”, como podere-
mos inferir de nossa própria 
realidade. Trata-se apenas de 
uma medida para justificar o 
corte de salários, empregos e 
investimentos pelo governo 
— disse o senador.

Os casos de 
chicungunha 
em Roraima ti-
veram aumento 
considerável de 
janeiro a abril 
deste ano, en-
quanto a média nacional no 
período caiu, segundo Tel-
mário Mota (PTB-RR). Para 
ele, uma das causas pode ser 
a falta de investimento do 
governo federal na saúde do 
estado. Apesar de emendas 
parlamentares destinarem 
mais de R$ 70 milhões para a 
saúde em Roraima, até agora, 
disse ele, nenhum centavo 
foi transferido. No entanto, 
as emendas para o Departa-
mento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) 
já foram investidas. Afirmou 
que vai continuar insistindo 
nas verbas para a saúde, sem 
descuidar das estradas.

Elmano Fér-
rer (PMDB-PI) 
destacou a con-
tribuição dos 
migrantes do 
Sul para o de-
senvolvimento 
da agricultura piauiense. Lem-
brou os pequenos produtores 
do Paraná e do Rio Grande do 
Sul que fundaram o distrito 
de Nova Santa Rosa e hoje se 
destacam na produção de soja.

O senador chamou a atenção 
para a importância do sistema 
cooperativo entre os produto-
res rurais do Cerrado do Piauí, 
e lamentou que os agricultores 
da região ainda sofram com 
falta de infraestrutura e finan-
ciamento público.

— Esses migrantes enfrenta-
ram todas as adversidades, mas 
hoje estão dando contribuição 
muito forte ao desenvolvimen-
to dos nossos Cerrados.

A CRISE QUE atinge a indústria 
naval é grave, paralisa grande 
parte dos estaleiros do país e 
pode levá-los ao sucateamento 
estrutural e à extinção. O alerta 
foi feito por Margarete Gandini, 
representante do Ministério 
do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior na 
audiência que discutiu o tema 
ontem na Comissão de Direitos 
Humanos (CDH).

Margarete disse que a re-
tomada do setor passa pela 
definição de um projeto nacio-
nal, porém sem abrir mão da 
adoção de medidas urgentes. 
Essas medidas incluem o es-
tímulo direto da Petrobras a 
toda a cadeia de fornecimento, 
voltando a cumprir o papel 
de indutora que exerceu no 
renascimento dessa indústria 
a partir de 2004.

— Se não houver medidas 
e um olhar firme de futuro, o 
risco é concreto de toda uma 
parte da indústria naval ser 
sucateada ou extinta — alertou.

Petrobras
A técnica do governo lem-

brou que, além da participa-
ção da Petrobras, a retomada 
também só foi possível devido 
à adoção de políticas de con-
teúdo local, a financiamentos 
públicos e a concessões de 
incentivos fiscais. 

Ela disse que não existe país 
no mundo com uma indústria 
naval significativa que não te-
nha contado com apoio gover-
namental para estruturar-se.

— Políticas de conteúdo lo-
cal não são uma invenção do 
Brasil. São espaços legítimos 
de política industrial que fo-
ram e ainda são adotados por 
inúmeros países — reforçou,  
advertindo que tal política não 
pode ser “rígida e dogmatica-
mente protecionista”.

Margarete garantiu que essa 
tem sido a posição do Ministé-
rio do Desenvolvimento nas 
discussões sobre a revisão da 
política de conteúdo local.

A decisão da Petrobras de 
construir as plataformas fora 
do país foi criticada durante a 
audiência.

O presidente do Sindicato 
da Construção e Reparação 
Naval (Sinaval), Carlos Macedo, 
considerou “incompreensível” 
tal medida diante do enorme 
desemprego que atinge hoje o 
setor. De mais de 83 mil traba-
lhadores com carteira assinada 
no final de 2014, mantêm-se 
com emprego agora apenas 
cerca de 30 mil e com tendência 

de queda nos próximos meses.
— Enquanto estaleiros de 

norte a sul do país estão pa-
rados, o governo decide criar 
emprego e renda nos Emirados 
Árabes, em Cingapura, na Co-
reia e na China — lamentou, 
reforçando que tal medida 
combinada com o abandono 
do conteúdo local “apaga a 
última luz no fim do túnel”.

No exterior
Macedo também alegou que 

a justificativa do governo de 
que construir as plataformas 
fora do país barateiam os 
custos é algo “injustificável”. 
Durante a audiência, foram 
apresentados estudos de uma 
queda estimada entre 3% e 
5%, não compensada segun-
do Macedo pelos constantes 
atrasos nas obras (maior do 
que a existente aqui), pela 
qualidade inferior na maioria 
das plataformas importadas e 
pelo impacto negativo que tal 
política provoca na geração de 

empregos por aqui.
Para o presidente da Fede-

ração Única dos Petroleiros 
(FUP), João Antonio de Moraes, 
a atual política do governo em 
relação à indústria naval e à 
própria Petrobras é de “entre-
guismo e desmonte”.

A entidade avalia que a dire-
triz está intimamente ligada ao 
impeachment de Dilma Rous-
seff, visando ao acesso “a preço 
de banana” às gigantescas 
reservas de petróleo existentes 
na camada pré-sal por parte 
das empresas multinacionais.

Ele entende que o atual 
cenário remete aos anos de 
1954 e 1964, em que o petróleo 
também foi o pano de fundo 
para graves crises políticas que 
levaram à queda de governos.

— Não existe no mundo 
hoje exploração mais barata 
e com a mesma qualidade 
que a do pré-sal. E uma das 
primeiras medidas de Temer 
foi justamente alterar o regime 
de concessão para partilha e 

afastar a obrigatoriedade da 
participação da Petrobras — 
afirmou.

Abandono
A procuradora do Trabalho 

Fernanda Dutra também 
criticou as autoridades gover-
namentais, não descartando 
que poderiam estar cometendo 
improbidade administrativa na 
prática ao abandonar estaleiros 
como os de Rio Grande (RS). O 
prefeito do município, Alexan-
dre Lindenmeyer (PT), disse 
que a cidade vem sofrendo 
com desemprego e empobre-
cimento da população.

A reunião foi conduzida pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
que lamentou que a Petrobras 
não tenha enviado nenhum re-
presentante, apesar de ter sido 
convidada. Durante a audiên-
cia, foi lido um comunicado do 
presidente da estatal, Pedro 
Parente, comprometendo-se 
a participar de um próximo 
encontro.
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doEstaleiros e trabalhadores 
pediram que o governo atue 
para evitar sucateamento do 
setor. Ministério estuda rever 
política de conteúdo local

O senador Paulo Paim (3º à dir.), vice-presidente da comissão, comanda audiência pública sobre as dificuldades enfrentadas pela indústria naval no Brasil

Debate mostra risco de indústria naval quebrar

“É inegável que Lula 
sabia de corrupção na 
Petrobras”, diz Alvaro

Gleisi critica imprensa 
por “deturpar 
depoimento de Lula”

Para Requião, política 
de austeridade do 
governo é ineficaz

Telmário Mota pede 
liberação dos recursos 
para saúde em Roraima

Elmano homenageia 
agricultores do  
Cerrado piauiense



Alô Senado 0800 612211 www.senado.leg.br/jornal

Brasília, terça-feira, 16 de maio de 20175

COM MAIS DE 30 milhões de 
brasileiros sem acesso a fontes 
regulares de água potável e 
metade da população do país 
sem coleta de esgoto, a questão 
da melhoria e universalização 
do saneamento básico só pode 
avançar com atuação conjunta 
do poder público e do setor 
privado. Essa foi uma das 
avaliações feitas ontem em 
audiência pública da Comissão 
de Infraestrutura (CI).

Representantes do BNDES 
apresentaram aos senadores e 
demais participantes as ações 
iniciadas nos últimos anos em 
busca da universalização do 
saneamento básico no país. 
Também explicaram que 11 
estados já estão com os pro-
cessos avançados para definir 
qual modelo de parceria entre 
os setores público e privado 
é o melhor para cada caso: 
concessões, parcerias público-
-privadas (PPPs), privatizações 
ou outras alternativas.

Para o senador Roberto 
Muniz (PP-BA), que requereu 
o debate, o Brasil vive “um 
verdadeiro apartheid social” 
no que se refere à questão do 
saneamento básico. Ele defen-
de a ideia do governo federal 
de atrair parceiros privados 

para acelerar investimentos e 
universalizar o serviço.

Atraso
O presidente-executivo do 

Instituto Trata Brasil, Édison 
Carlos, afirmou que o sanea-
mento básico no Brasil ainda 
está no século 19. Para ele, 
embora o acesso à água tenha 
avançado nos últimos 20 anos, 
o cenário é de mais de 30 mi-
lhões de pessoas sem acesso a 
fonte regular de água potável e 
50% da população sem coleta 
de esgoto.

Ele informou que apenas 
42% do esgoto coletado no país 
é tratado, ou seja, milhões de 
litros de esgoto são despejados 
na natureza diariamente, o 
que ocasiona transmissão de 
inúmeras doenças. Segundo 
Édison, há mais escolas no 
Brasil com acesso à internet 
do que com coleta de esgoto.

O presidente do Trata Bra-
sil avaliou que a questão do 
esgoto está longe de ser uma 

prioridade nacional, mas que 
está comprovado que investi-
mentos em saneamento básico 
trazem benefícios sociais e 
econômicos para o país e para 
a população. 

Ele citou como exemplos dos 
benefícios queda na taxa de 
mortalidade infantil, criação 
de novos postos de trabalho 
e emprego, diminuição do 
número de pessoas atingidas 
por doenças, como diarreia e 
dengue, alavancagem do turis-
mo, valorização dos imóveis, 
ganhos ao meio ambiente e à 
saúde pública e distribuição 
de renda, pois as áreas que 
mais precisam de investimen-
tos estão nos estados menos  
desenvolvidos.

Baixa qualidade
A diretora do BNDES Ma-

rilene dos Santos lembrou 
que parte dos brasileiros tem 
abastecimento de água de 
baixa qualidade. Ela entende 
que o licenciamento ambiental 

para obras e serviços de sa-
neamento precisa ser menos 
burocrático e complicado, pois 
são projetos que têm impacto 
positivo para o meio ambiente. 
Segundo ela, o Brasil precisa 
investir em torno de R$ 380 
bilhões para universalizar o 
saneamento básico até 2033.

Já o chefe do Departamento 
de Desestatização do BNDES, 
Guilherme Albuquerque, disse 
que apenas 50% da população 
brasileira tem atendimento 
satisfatório de água, ou seja, 
com água de boa qualidade e 
sem intermitências no forne-
cimento. Nenhuma das cinco 
regiões brasileiras trata mais da 
metade do esgoto produzido, 
afirmou.

O diretor presidente da Asso-
ciação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Saneamento, 
Roberto Tavares, entende que 
o setor de saneamento precisa 
ser redesenhado e necessita de 
mais segurança jurídica com 
normas mais claras.

Já o presidente da Associação 
Brasileira de Engenharia Sani-
tária e Ambiental, Roberval de 
Souza, afirmou que a maioria 
dos municípios precisa de 
assistência técnica para poder 
melhorar os serviços. Para ele, 
a união dos setores público e 
privado pode transformar o 
saneamento básico em prio-
ridade nacional.

Empregos
O vice-presidente da As-

sociação Brasileira das Con-
cessionárias Privadas de Ser-
viços Públicos de Água e 
Esgoto, Alexandre Lopes,  
também argumentou que a 
universalização do sanea-
mento básico no Brasil é um 
processo que tem poder de 
gerar milhares de empregos 
em todo país. 

Lopes reclamou que muitos 
municípios ainda não fizeram 
os planos municipais de sanea-
mento, o que dificulta a atração 
de investimentos privados. Ele 
informou que, das 25 empre-
sas estaduais de saneamento, 
apenas 6 têm parcerias com o 
setor privado.

Também participaram do 
debate os senadores Elmano 
Férrer (PMDB-PI), Flexa Ri-
beiro (PSDB-PA) e Hélio José 
(PMDB-DF)

O presidente da Comissão 
de Infraestrutura é o senador 
Eduardo Braga (PMDB-AM) e 
o vice-presidente, o senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO). 
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Saneamento precisa do setor privado, diz BNDES

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI) pode votar 
hoje projeto que torna obriga-
tória a cobrança separada dos 
serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sa-
nitário. O objetivo é evitar o 
pagamento por serviços que 
nem sempre são oferecidos. A 
cobrança pelo esgotamento se 
daria apenas quando o serviço 
for efetivamente prestado.

De acordo com o autor da 
proposta, o ex-senador Cyro 
Miranda, a cobrança conjunta 
não estimula as concessioná-
rias a investir na expansão e na 
qualidade das redes de coleta 
e nos sistemas de tratamento. 

O PLS 291/2013, relatado 
pelo senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), prevê multa ao 
proprietário de lote que se re-
cuse a conectar sua edificação 
à rede de esgotamento. Flexa 
propôs um substitutivo modi-
ficando o texto original para 
também obrigar proprietários 
de lotes a pagar pela disponi-
bilidade do serviço indepen-
dentemente da conexão das 
suas edificações às redes de 
infraestrutura existentes. Isso 
porque a implantação de redes 
tem um custo de investimento 
que precisa ser amortizado. 

No substitutivo, exige-se o 
cálculo da tarifa em separado 
dos serviços, mas a cobrança 
poderá ser isolada ou conjunta. 
O senador acredita que, desse 
modo, fica preservado o ob-
jetivo maior do projeto, que é 
a indução ao tratamento das 
águas residuárias.

No fim de março, os inte-
grantes da CI pediram vista 
coletiva da proposta em busca 
de um texto de consenso. Na 
última reunião da comissão, a 
votação foi novamente adiada 
por falta de quorum. 

O projeto passará por dois 
turnos de votação na CI. Se 
aprovado, poderá seguir di-
retamente para a Câmara, a 
menos que haja recurso para 
que seja votada pelo Plenário.

Energia solar
A CI também pode votar 

hoje projeto que prevê que 
as unidades habitacionais do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida poderão receber na cons-
trução painéis de energia solar.

Segundo a proposta do se-
nador Wilder Morais (PP-GO), 
as casas serão equipadas sem 
custo adicional para os benefi-
ciários que não se enquadrem 
na Tarifa Social de Energia 

Elétrica ou para os que se en-
quadrem e estejam dispostos 
a abrir mão da tarifa especial.

A Tarifa Social confere des-
conto na fatura de energia 
para pequenos consumidores. 
Abrange famílias com consu-
mo mensal médio de até 80 
quilowatt-hora e famílias de 
baixa renda com consumo 
mensal médio entre 80 e 220 
quilowatt-hora.

Na avaliação de Wilder Mo-
rais, o PLS 224/2015 favorece, 
além de beneficiar a população 
de baixa renda.

O senador Flexa Ribeiro, 
relator do projeto, apresentou 
substitutivo ao texto original, 
propondo, entre outras mu-
danças, que a gratuidade no 
recebimento dos sistemas 
fotovoltaicos se restrinja aos 
beneficiários do Programa 
Minha Casa, Minha Vida que 
se enquadrarem nos critérios 
da Tarifa Social. 

Outra alteração deixa claro 
que a instalação do equipa-
mento será opcional e vai 
requerer estudo prévio de 
viabilidade e autorização do 
Ministério de Minas e Energia.

Se o substitutivo for aprova-
do, também será submetido a 
turno suplementar de votação.

Está marcada para hoje, 
às 14h, a votação do rela-
tório da medida provisória 
(MP) que mudou as regras 
de promoção nas carreiras 
de policiais e bombeiros 
militares do Distrito Federal.

A MP 760/2016 incluiu a 
antiguidade entre os crité-
rios de seleção de praças 
que concorrem a vagas 
disponíveis nos quadros 
de oficiais. Até a edição da 
medida, eram usadas apenas 
avaliações como provas es-
critas nas seleções internas.

No início de abril, durante 
uma das audiências públi-
cas, representantes dos PMs 
e bombeiros disseram não 
haver consenso sobre a MP.

O texto está sendo rela-
tado pela deputada Érika 
Kokay (PT-DF), que adiou a 
entrega do parecer prevista 
inicialmente para 2 de maio. 
O presidente da comissão 
mista encarregada da análise 
prévia da MP é o senador 
Dalírio Beber (PSDB-SC).

Depois de passar nas co-
missões mistas, as MPs são 
votadas nos Plenários da 
Câmara e do Senado.

Em reunião hoje, a Co-
missão de Assuntos Econô-
micos (CAE) deve analisar 
mensagem que autoriza o 
município de Joinville (SC) 
a contratar empréstimo de 
US$ 70 milhões do Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID) para o 
financiamento parcial do 
Projeto Viva Cidade 2 — 
Revitalização Ambiental e 
Urbana. 

O programa prevê a pavi-
mentação de ruas e ações 
de drenagem em Joinville, 
como forma de minimizar 
os impactos provocados 
por inundações na área 
urbanizada. 

As obras serão concen-
tradas na bacia dos Rios 
Cachoeira e Piraí, em bene-
fício de 225 mil pessoas que 
residem no local. Os recur-
sos também serão usados 
na implantação do Parque 
Recreativo e de Lazer Piraí.

A mensagem que autoriza 
a contratação do crédito é 
relatada pelo senador Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA).

A reunião da comissão 
começa às 10h.

Para universalizar água e esgoto 
até 2033, país deve investir 
R$ 380 bilhões, afirma banco 
público, que aposta em parcerias, 
privatizações e concessões

Audiência, solicitada por Roberto Muniz (3º à esq.), discutiu investimentos do BNDES em ações de saneamento básico

Texto obriga cobrança separada de água e esgotoComissão avalia 
empréstimo do 
BID a Joinville

Promoção de 
PMs no DF pode 
ter regra votada
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O PRESIDENTE DA Frente 
Parlamentar dos Aeronautas, 
deputado Jerônimo Goergen 
(PP-RS), disse que o projeto da 
nova Lei do Aeronauta (SCD 
2/2017) deve ser aprovado 
no Senado ainda neste ano. 
Ele fez a afirmação durante 
mesa-redonda ontem sobre 
a “A nova Lei do Aeronauta e 
seus impactos positivos sobre 
a segurança de voo”.

Jerônimo Goergen disse que 
os deputados estão concentra-
dos na reforma da Previdência, 
mas, assim que esse debate for 
encerrado, haverá mais tempo 
para cobrar do Senado o trâmi-
te da nova Lei dos Aeronautas. 
O deputado acredita que, em 
agosto, o projeto já estará em 
na reta final.

— Assim que passar a re-
forma da Previdência, vamos 
trazer a mobilização da frente 
parlamentar quase que exclu-
sivamente para isso e nossa 
meta é que, no mais tardar, 
passado o recesso, a gente 
tenha a tramitação final do 
projeto no Senado. Tenho 

certeza de que haverá bom 
senso e apoio dos senadores 
para que a gente possa avançar 
e ter uma lei que não é boa só 
para os aeronautas, mas sim 
para o Brasil — disse.

A proposta especifica as 
atribuições da categoria e pro-
põe modificações nas normas 
que regem folgas, limites de 
jornada e de madrugadas em 
voo. Além disso, estabelece 
regras para a elaboração de 
escalas de trabalho para os ae-

ronautas, visando aumentar a 
produtividade e introduzir um 
sistema de controle de fadiga 
humana que já é utilizado em 
países desenvolvidos.

O comandante Adriano 
Castanho, diretor do Sindicato 
Nacional dos Aeronautas, 
ressaltou que o projeto não 
é benéfico somente para os 
aeronautas, mas sim para a 
sociedade como um todo.

— Ele se reflete na segurança 
de voo para a sociedade. Todos 

querem um tripulante mais 
descansado, um tripulante 
mais atualizado e preparado 
para fazer um voo com mais 
segurança.

Castanho ainda defendeu 
um regime de previdência 
diferenciado para os aero-
nautas e pediu a mobilização 
da categoria para votação 
da proposta. O comandante 
ressaltou que eventos com 
transmissão on-line, como o 
realizado na tarde de ontem, 

são fundamentais para per-
mitir que esses profissionais 
participem e se instruam sobre 
o substitutivo onde quer que 
estejam. Ele lembrou que os 
aeronautas estão todo o tempo 
fora de casa e participar de 
um debate presencial é algo 
muito difícil.

— Tivemos mais de 3 mil 
visualizações e participações 
hoje. Quando for o dia da vo-
tação do projeto no Senado, é 
importante a presença de to-
dos, uniformizados, instruídos 
sobre o que está acontecendo 
e sobre o que trata o projeto 
que estão apoiando.

O projeto de lei para ae-
ronautas tramitou como PL 
8255/2014 na Câmara e voltou 
ao Senado na forma de um 
substitutivo para a última eta-
pa antes de ir à sanção presi-
dencial. O substitutivo deverá 
ser analisado somente pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), onde está aguardando 
relatório de Marta Suplicy 
(PMDB-SP) e, se aprovado, 
segue para sanção.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) fará audiência 
pública hoje sobre a regu-
lamentação do exercício da 
profissão de massoterapeuta. 
As regras foram propostas em 
projeto do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

O texto (PLS 13/2016) esta-
belece definições e requisitos 
para o exercício profissional na 
área e para direcionar órgãos 
de fiscalização. De acordo 
com a proposta, entende-se 
por massoterapia as práticas 
originadas da massagem, 
aplicáveis na área de saúde, 
que sejam exercidas por espe-
cialista massoprevencionista 
e terapeuta corporal. 

A prática já faz parte das 
terapias complementares 
previstas na Lei 3.968/1961, 
que trata da profissão de 
massagista.

Para exercer a profissão, o 
projeto exige diploma de ní-
vel técnico em massoterapia 
conferido por instituição de 

ensino, nacional ou estrangei-
ra, reconhecida oficialmente, 
e o de formação básica, mas 
que esteja contemplado na 
legislação vigente.

Registro
De acordo com a proposta, 

enquanto não houver regula-
mentação do órgão ou conse-
lho competente para o registro 
profissional, o exercício da 
profissão requer inscrição 
prévia na Superintendência 
Regional do Trabalho e Em-
prego com validade em todo 
o território nacional. Até a 
regulamentação do órgão 
ou conselho específico para 
a fiscalização, será conside-
rada a supervisão realizada 
pelo Ministério do Trabalho 
e Previdência Social.

Para o relator, Paulo Paim 
(PT-RS), as profissões ligadas 
às áreas de direito, saúde, edu-
cação e segurança devem ser 
regulamentadas, em virtude 
de sua potencialidade lesiva 

ao interesse público. Nesse 
sentido, Paim afirma que 
regulamentar o exercício da 
massoterapia se justifica por 
estar ligada à saúde.

Para debater a questão, 
foram convidados para a 
audiência o presidente da 
Associação Brasileira de Fisio-
terapia Traumato-Ortopédica 
(Abrafito), Marcelo Faria Silva; 
o diretor institucional da So-
ciedade Brasileira de Ortope-

dia e Traumatologia (SBOT), 
Fernando Façanha; e o presi-
dente do Conselho Brasileiro 
de Auto-Regulamentação da 
Massoterapia (Conbramasso), 
Milton Alves dos Santos.

Também devem participar o 
vice-presidente da Federação 
dos Massoterapeutas do Brasil, 
Rogério Pires da Silva; e Rui 
dos Santos Raggio, massote-
rapeuta do Comitê Olímpico 
do Brasil (COB).

Antes da audiência pública, 
a CAS pode votar dois reque-
rimentos.

O primeiro, do senador Gari-
baldi Alves Filho (PMDB-RN), 
requer audiência pública para 
debater a criação da Semana 
Nacional de Valorização da 
Vida, iniciativa da qual partici-
pam representantes do Minis-
tério da Saúde, da Associação 
Brasileira de Psiquiatria e do 
Centro de Valorização da Vida.

Homofobia
O segundo, da presidente da 

CAS, Marta Suplicy (PMDB-
SP), trata da inclusão de Luma 
Nogueira de Andrade, da Asso-
ciação Brasileira de Estudos da 
Homocultura (ABEH), como 
convidada na audiência em 
comemoração ao Dia Inter-
nacional de Enfrentamento à 
Homofobia e Transfobia, que 
a comissão realiza amanhã.

Lei do Aeronauta pode sair ainda neste ano

Regras para profissão de massoterapeuta em debate hoje

Projeto prevê novas regras para as jornadas de trabalho da categoria. Texto, já aprovado na Câmara, está na Comissão de Assuntos Sociais aguardando parecer da relatora

Jerônimo Goergen (E) acredita que, tão logo resolvida a votação da reforma da Previdência, o Senado analisará a proposta

Audiência discute a regulamentação das massagens e sua ligação com a saúde

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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O ESTOQUE DA dívida ativa 
previdenciária supera R$ 433 
bilhões e continua crescendo 
a um ritmo anual de 15%, disse 
ontem o procurador-geral da 
Fazenda Nacional, Fabrício da 
Soller, em audiência pública 
interativa na Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Previdência.

De acordo com Soller, os 
maiores devedores têm com-
promissos que ultrapassam 
R$ 50 bilhões e a recuperação 
de créditos previdenciários 
alcança patamar superior a 
R$ 4 bilhões por ano. De 2010 
a 2016, foram recuperados 
mais de R$ 22 bilhões, em 
valores nominais, e outros 
R$ 52 bilhões do estoque da 
dívida estão garantidos ou 
parcelados.

— Isso implica que o índice 
de êxito na cobrança da dívida 
previdenciária gira em torno de 
16,5%, provavelmente porque 
nenhuma entidade pública ou 
privada disponha dos recursos 
que a Procuradoria da Fazenda 
possui para recuperação de 
créditos. Neste momento de 
crise econômica, enquanto 
há declínio na arrecadação da 
Receita, nós tivemos aumento 
de 10,8% na arrecadação, no 
âmbito das contribuições pre-
videnciárias. A legislação facul-
ta aos devedores o pagamento 
devido de forma parcelada e 
o oferecimento de garantia 
enquanto a dívida é discutida 
na Justiça — explicou.

Por sua vez, a ministra Grace 
Mendonça, da Advocacia Geral 
da União (AGU), destacou o es-
forço da instituição no combate 
à corrupção na Previdência e 

disse que 1,7 mil procuradores 
estão envolvidos.

De 2015 ao presente mo-
mento, afirmou Grace, houve 
restituição de 20% de valores 
no âmbito administrativo e 
judicial, por meio da atuação 
conjunta da Procuradoria 
Geral da Advocacia Nacional 
em conjunto com a Receita 
Federal. A ministra também 
destacou o corte recente de 11 
mil benefícios pagos inDéfice-
devidamente pela Previdência, 
a partir de atuação da AGU.

Secretária do Tesouro Nacio-
nal, Ana Paula Vescovi ressal-
tou que o deficit da previdência 
da União, estados e municípios 
vem se acentuando desde 2015, 
passando de R$ 78,9 bilhões 
para R$ 138 bilhões. Os regimes 
próprios dos servidores públi-
cos dos municípios, afirmou, 
ainda não apresentam deficits 
correntes anuais, mas há uma 
tendência de deterioração a ser 
observada nos próximos anos, 

caso não haja mudanças.
— Nos estados, o deficit é 

mais grave, saindo de R$ 69,9 
bilhões para R$ 89,6 bilhões, 
ainda se agravando. Na União, 
o deficit no regime próprio 
ronda os R$ 77 bilhões. As des-
pesas previdenciárias crescem 
aceleradamente e alcançam R$ 
500 bilhões. O deficit do regime 
geral da Previdência saiu de R$ 
49 bilhões, em 2016, para R$ 
189 bilhões, em 2017.

Secretário do Orçamento 
Federal, George Soares disse 
que as grandes despesas da 
Previdência englobam os 
benefícios dos servidores da 
União, o Benefício da Pres-
tação Continuada, o seguro-
-desemprego e o Bolsa Família.

Já o advogado Guilherme 
Portanova afirmou que “todo 
cálculo que apresenta deficit 
é inconstitucional” e que a 
arrecadação previdenciária 
tem que levar em conta não só 
a contribuição do empregado 

e do empregador, mas ainda 
a receita oriunda das loterias, 
da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) e da 
Pis-Cofins.

— Se incluírem todas as 
cinco [contribuições], chega-
remos a um superavit de R$ 
658 bilhões, de 2005 a 2015.

Líder do governo, o senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) disse 
que é preciso redirecionar o 
país com responsabilidade 
para que o futuro presidente da 
República tenha no mínimo os 
requisitos necessários de equi-
líbrio, segurança, juridicidade 
e credibilidade para fazer algo 
a mais em favor da sociedade.

— O governo está aberto a 
toda sugestão que possa ser 
discutida para a sustentabi-
lidade da Previdência. Não 
há país no mundo que tenha 
feito uma reforma da Previ-
dência tão suave e com prazo 
de transição de 20 anos como 
o Brasil. A reforma atual não 

zera o deficit, mas diminui o 
nível de crescimento, que, se 
não for enfrentado, vai tirar 
recursos da educação, saúde e 
segurança em dez anos. Se não 
resolvermos isso, quem pagará 
a conta, como na Grécia e na 
Itália, serão os aposentados. 
Estamos fazendo a transição 
mais tranquila da história para 
que não seja necessário cortar 
na carne as aposentadorias e 
pensões.

Relator da CPI, Hélio José 
(PMDB-DF) criticou a adoção 
de programas de refinancia-
mento das dívidas e ressaltou 
que o trabalhador não pode 
pagar o preço da inadimplên-
cia e da omissão na cobrança 
dos créditos previdenciários.

Presidente da CPI da Pre-
vidência, Paulo Paim (PT-
RS) concluiu dizendo que a 
reforma do setor deveria ser 
apresentada somente após 
o término dos trabalhos do 
colegiado.
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Deficit da Previdência cresce, dizem debatedores
Segundo procurador-geral da Fazenda Nacional, êxito na cobrança aos inadimplentes não ultrapassa 16,5% porque instituições não têm recursos para recuperar créditos

Relator da CPI da Previdência, Hélio José (3º à esq.) afirma, em audiência presidida por Paim (C), que trabalhador não pode pagar o preço da crise no setor

O presidente do Senado 
e do Congresso, Eunício 
Oliveira, excluiu nove arti-
gos do relatório da medida 
provisória da regularização 
tributária que foi aprovado 
pela comissão mista no início 
do mês. O texto aprovado, 
um substitutivo do relator, 
deputado Newton Cardoso 
Júnior (PMDB-MG), conti-
nha dispositivos sem relação 
temática com o texto original 
(“jabutis”) da MP 766/2017.

A intervenção se deu antes 
do reenvio do relatório ao 
Plenário da Câmara para que 
os deputados possam votá-lo. 
Eunício havia requisitado 
que a comissão mista fizesse 
nova votação, atendendo 
uma questão de ordem do 
deputado Pauderney Avelino 
(DEM-AM).

Com a negativa do presi-

dente da comissão, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), o 
presidente do Congresso 
enviou o texto ao Plenário 
com as modificações.

Assuntos diversos
Todos os artigos retirados 

haviam sido acrescentados 
ao texto original por meio de 
emendas durante a análise da 
MP na comissão. Eles tratam 
de temas como penhora de 
bens, funcionamento do 
Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf ), 
repatriação de recursos do 
exterior e contribuição pre-
videnciária no setor rural.

Um dos dispositivos redu-
zia benefícios fiscais para em-
presas de bebidas instaladas 
na zona Franca de Manaus. 
Esse trecho foi criticado pe-
los senadores do Amazonas 

após a aprovação da MP 
na comissão mista. Com a 
intervenção de Eunício, ele 
não consta mais do texto que 
a Câmara votará.

A MP 766 permite o re-
financiamento de dívidas 
tributárias de empresas com 
a Receita Federal e com a 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional.

A União receberá, em espé-
cie, 20% do montante devido 
e os 80% restantes poderão 
ser pagos em até 240 parcelas 
mensais.

Serão renegociadas dívidas 
que tenham vencido até 31 de 
março de 2017. Empresas em 
recuperação judicial também 
poderão aderir.

Caso seja aprovada pelos 
deputados, a MP virá para o 
Senado. Ela tem validade até 
o dia 1º de junho.

Eunício retira nove artigos do relatório 
da MP da regularização tributária

A abertura da aviação na-
cional a investimentos in-
ternacionais, incluindo a 
possibilidade de empresas 
aéreas brasileiras terem 100% 
de capital estrangeiro, é tema 
de audiência pública da Co-
missão de Desenvolvimento 
Regional (CDR) agendada para 
amanhã, às 9h. Na ocasião, o 
ministro do Turismo, Marx 
Beltrão, debaterá o tema com 
os senadores e apresentará 
os planos e as diretrizes do 
Ministério para os próximos 
dois anos.

A Lei 13.319/2016 teve ori-
gem na Medida Provisória 
714/2016, que foi alterada pelo 
Congresso e sancionada em 
26 de julho do ano passado 
com cinco vetos — um deles à 
retirada do teto para participa-
ção de capital estrangeiro nas 
aéreas brasileiras.

O dispositivo tinha sido 
incluído pela Câmara dos 

Deputados, mas o Senado 
só admitiu aprovar o texto 
mediante o compromisso do 
presidente Michel Temer de 
vetar a abertura total do setor. 
Na ocasião, vários senadores 
cobraram um debate mais 
aprofundado sobre o tema.

Novo projeto de lei enca-
minhado ao Congresso pelo 
governo federal em abril 
deste ano e em tramitação na 
Câmara dos Deputados (PL 
7425/2017, número naquela 
Casa), prevê que o controle 
acionário das companhias 
aéreas brasileiras poderá ser 
assumido por investidores 
estrangeiros.

Os requerimentos para a 
audiência pública foram apre-
sentados por Fátima Bezerra 
(PT-RN), presidente da CDR, 
e Jorge Viana (PT-AC).

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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NO BRASIL DE 2017, a respon-
sabilidade de cuidar dos filhos 
não cabe mais exclusivamente 
à mãe. Isso se deve tanto à 
maior presença da mulher no 
mercado de trabalho e à cres-
cente participação do pai no 
cuidado das crianças quanto 
às novas configurações das 
famílias, que já não são neces-
sariamente encabeçadas por 
um homem e uma mulher — há 
famílias de casais gays, famílias 
chefiadas só pela mãe ou só 
pelo pai, famílias em que as 
crianças são criadas pela avó 
ou pelo tio. As novas leis tratam 
de acompanhar as mudanças.

O conceito de família é discu-
tido no Congresso. Em estudo 
no Senado, o PLS 470/2013 
cria o Estatuto das Famílias. A 
proposta, da senadora Lídice 
da Mata (PSB-BA), condensa 
numa única lei todos os temas 
relativos ao direito de família. O 
projeto contempla as famílias 
modernas ao não classificá-las 
como as resultantes da união 
entre homem e mulher.

Segundo o psicólogo Luiz 
Felipe Silva, da Universidade 
de Brasília, o fato de os pais 
serem do mesmo sexo não afeta 
o desenvolvimento da criança:

— O mais importante é a 
capacidade de os pais, sejam 
eles um casal homossexual, 
sejam um casal heterossexual, 
proverem o cuidado material 
e afetivo do filho.

O tema, porém, está longe de 
ter unanimidade. O senador 
Magno Malta (PR-ES) avisou 
que não aceita a proposta:

— Esse projeto tenta des-
construir a base da sociedade, 
que é a família.

A Câmara analisa o PL 
6.583/2013, que cria o Estatu-
to da Família. Apesar do nome 
quase idêntico ao do texto em 
estudo no Senado, o projeto vai 
na direção oposta e prevê como 
família só a formada a partir de 
um casal heterossexual. É por 
isso que a palavra “família” 
aparece no singular.

Discussões
A proposta provocou discus-

sões acaloradas na Câmara. A 
deputada Maria do Rosário 
(PT-RS), integrante da comis-
são especial que analisou o 
texto, votou contra:

— A família é um lugar de 
profundo respeito entre as 
pessoas. Existem famílias que 
são compostas por pessoas do 
mesmo sexo. Não podemos 
desconhecer isso e desprotegê-
-las. Além disso, há famílias 
formadas por uma mãe chefe 

de família e seus filhos, por uma 
avó e os netos, mas o projeto do 
Estatuto da Família não prevê 
esse tipo de família.

O senador Eduardo Lopes 
(PRB-RJ), por sua vez, se ma-
nifestou favorável ao projeto: 

— Com meus valores e 
princípios, eu defendo família 
formada por pai, mãe e filho.

Censo
O Censo não contabiliza toda 

a variedade de composições 
familiares modernas. O IBGE 
só considera três tipos: o casal 
com filhos, o casal sem filhos 
e a família monoparental com 
filhos. De acordo com Censo de 
2010, cerca de 9% das famílias 
brasileiras não se encaixaram 
nas três classificações.

Em 2011, o Supremo Tribu-
nal Federal reconheceu como 
família a união estável entre 
pessoas do mesmo sexo. O 
então presidente do STF, mi-
nistro Cezar Peluso, pediu ao 
Congresso que aprovasse uma 
lei regulamentando a sentença.

O casal de Brasília Osmir 
Junior, de 55 anos, e Carlos 
Eduardo dos Santos, de 56, 
oficializou a união civil em 2013 
e dois anos mais tarde adotou 
quatro irmãos — o mais velho 
com 7 anos, e o mais novo com 
menos de 2 anos. Eles disseram 
ter sofrido preconceito no pro-
cesso de adoção.

— O funcionário que recebe 
o processo ou dá a decisão final 
pode até não aceitar, mas a 
opinião dele não pode interferir 
— afirma Osmir Junior.

A lei determina que o afasta-
mento remunerado do adotan-

te varia conforme a idade do 
filho — quatro meses de licença 
para criança de até 1 ano, dois 
meses quando o filho tem en-
tre 1 e 3 anos, e um mês para 
o adotado a partir de 4 anos.

A legislação também prevê 
que as mulheres podem gozar 
de quatro meses de licença-
-maternidade, sem prejuízo 
do emprego e do salário. Quem 
trabalha num estabelecimen-
to participante do Programa 
Empresa Cidadã tem a licença 
ampliada para seis meses. 
Em 2016, o Senado aprovou 
o projeto que deu origem à 
Lei 13.257, que aumentou a 
licença-paternidade de 5 para 
20 dias, beneficiando os funcio-
nários das “empresas cidadãs”. 

Adoção
Entre os gays, são poucos os 

que obtêm licença-adoção, li-
cença-maternidade ou licença-
-paternidade sem dificuldades. 

Foi o que aconteceu no caso 
dos quatro irmãos adotados em 
Brasília. O pedido de licença-
-adoção de Carlos Eduardo 
dos Santos, que é funcionário 
público, levou demorados oito 
meses para ser autorizado.

A senadora Marta Suplicy 
(PMDB-SP) apresentou uma 
proposta que facilita o proces-
so, proibindo a discriminação. 
É a PEC 110/2011, apelidada de 
PEC da Natalidade.

— No casamento homos-
sexual, existe tanto a possi-
bilidade da adoção quanto a 
da inseminação artificial. O 
mundo mudou e é natural que 
mudemos a lei — argumenta.

A PEC da Natalidade faz a 

licença-maternidade virar 
licença-natalidade, durando 
seis meses e podendo ser usu-
fruída ou pela mãe ou pelo pai. 
Assim, um benefício que hoje 
só pode ser gozado pela mulher 
que trabalha numa “empresa 
cidadã” seria estendido a todos 
os casos. A senadora explica:

— O pai pode tirar a licença 
no lugar da mãe caso o homem 
tenha mais vocação para cuidar 
do bebê ou caso a mulher esteja 
num trabalho do qual ela não 
possa sair naquele momento. 
A proposta dá mobilidade. E o 
direito será extensivo aos casais 
homoafetivos e aos adotantes. 
Não fiz a proposta pensando no 
pai ou na mãe, mas na criança.

Neste ano, a senadora Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
apresentou a PEC 16/2017, 
que permite que a licença-

-maternidade seja comparti-
lhada entre o pai e a mãe em 
períodos alternados.

Uma estatística mostra que os 
pais ainda podem ter um papel 
mais ativo na criação dos filhos. 
No país, segundo o IBGE, 79% 
dos processos de guarda de 
filho beneficiam só a mãe após 
o divórcio. O índice é maior  
que os 13% que determinam 
a guarda compartilhada entre 
mãe e pai e os 5% que dão a 
guarda ao pai. Os 3% restantes 
se referem a casos em que a 
guarda ficou com outra pessoa 
e a processos sem informação.

Guarda compartilhada
A advogada Renata França, 

do Instituto Brasileiro do Di-
reito da Família, destaca que a 
Lei da Guarda Compartilhada 
(Lei 13.058/2014), que tornou 
a divisão da guarda a regra no 
processo de divórcio, tem au-
mentado a participação do pai.

— O pai está lutando por 
espaço. Quer passear com os 
filhos, acompanhar os estudos 
e ter uma presença marcante, 
não ser uma visita — ela afirma.

O publicitário Fernando 
Lopes equilibra o trabalho com 
a criação da filha Ester, de 9 
anos. Ele compartilha com a 
ex-mulher a guarda da menina. 

— Tento conciliar os meus 
horários para estar sempre em 
casa nos dias em que ela fica 
comigo — disse.

Marta Suplicy conta que ouve 
questionamentos do tipo: “se 
são dois homens adotando 
uma criança, qual deles será 
chamado de mãe?”. Ela afirma:

— Isso é tolice. Há casais 
heterossexuais nos quais o pai, 
não a mãe, é que é mais afetivo 
com a criança, dá colo. Não é 
por isso que o filho vai chamar 
o pai de “mãe”. A função ma-
ternal não depende do gênero.
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Veja todas as edições do Especial Cidadania em www.senado.leg.br/especialcidadania
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 Assista a vídeo da Agência Senado sobre projetos de lei 
referentes às mães e às famílias: http://bit.ly/projetosMaes

PEC da Natalidade
http://bit.ly/PEC110de2011

Lei da licença-paternidade
http://bit.ly/Lei13257de2016

Projeto do Estatuto das Famílias
http://bit.ly/PLS470de2013

Projeto do Estatuto da Família
http://bit.ly/PL6583de2013

Saiba mais

Famílias modernas
Senado estuda mudar a lei para beneficiar novas configurações familiares. 

Textos tratam, por exemplo, do reconhecimento dos casais gays e da 
possibilidade de o homem usufruir da licença-maternidade no lugar da mulher

O casal Carlos Eduardo dos Santos e Osmir Júnior, de Brasília, com um dos quatro irmãos que eles adotaram há dois anos

Marina Domingos


