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Reforma trabalhista mobiliza 
Plenário em 8 horas de debate
Segunda sessão temática sobre o assunto realizada ontem pelo Senado foi marcada pela divisão de opiniões sobre proposta do governo

Iniciado no fim da ma-
nhã e encerrado à noite, 
o debate reuniu seis 

convidados, entre eles o 
ministro do Trabalho, Ro-
naldo Nogueira, e senado-
res, a maioria da oposição. 
A sessão voltou a expor as 
divergências sobre o projeto 
que altera as leis trabalhis-
tas. De um lado, os defenso-
res da proposta dizem que 
ela moderniza as relações 
de trabalho e pode gerar 
mais empregos. Do outro, 
os que se opõem ao projeto 
dizem que o objetivo do 
texto é retirar direitos dos 
trabalhadores. Hoje o tema 
volta a ser discutido em 
audiência conjunta de duas 
comissões. 

Senadores Pedro Chaves e Lúcia Vânia ouvem apresentação de Mendonça Filho

Os senadores Tasso Jereissati (4º à esq.), Eunício Oliveira (5º à esq.) e Marta Suplicy (6ª à esq.) participam do debate sobre a reforma trabalhista no Plenário

Hélio José, relator da CPI, fala ao lado de Paulo Paim, presidente

Colegiado avaliza 
empréstimo para 
Manaus e Joinville

Foro privilegiado 
deve ser votado 
nesta semana

CPI pedirá lista dos maiores 
devedores da Previdência

Ministro anuncia reforma em 
financiamento do ensino superior

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos aprovou autorização 
para que Manaus e Joinville 
obtenham empréstimos es-
trangeiros. No caso de Manaus, 
o dinheiro vai para a educação. 
Em Joinville, para revitalização 
ambiental e urbana. O aval final 
depende do Plenário.  7

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, afirmou que a 
proposta que acaba com o foro 
privilegiado para quase todas 
as autoridades do país pro-
cessadas por crimes comuns 
deve ser votada em segundo 
turno no Plenário ainda nesta 
semana.  3

A CPI da Previdência 
aprovou requerimento 
de informações à Re-
ceita, que deverá listar 
quais são os mil maiores 
devedores do sistema 

previdenciário. A comis-
são também quer saber 
quais são os cinco indus-
triais e os cinco comer-
ciantes que mais devem 
à Previdência.  3

O Fies, fundo de financia-
mento estudantil do ensino 
superior, deve sofrer mu-
danças, anunciou o minis-
tro da Educação, Mendonça 
Filho. À Comissão de Edu-
cação, ele disse que o Fies 
tem um rombo de R$ 32 

bilhões, com inadimplência 
de 46,4%. O ministro afir-
mou que o fim do Programa 
Ciência sem Fronteiras foi 
causado pelo governo de 
Dilma Rousseff, “que con-
sumiu R$ 3,7 bilhões pra 
atender 35 mil alunos”.  8

MP que trata de 
reajuste de servidor 
vai a voto amanhã  8

Comissão debate 
hoje cobrança por  
bagagem aérea  2

Audiência discute 
enfrentamento  
à homofobia  7

Massoterapeutas 
deverão ter funções 
delimitadas  6

Comissão de Assuntos Econômicos votará 
projeto do governo na semana que vem

Ferraço é indicado para relatar o texto 
também na Comissão de Assuntos Sociais

Você sabe quanto a União gasta com terceirização de 
mão de obra? E quais são as áreas do governo que mais 
demandam esse tipo de despesa?
Agora, no Painel Cidadão do Siga Brasil você pode consultar usando palavras chave 
e expressões simples. O resultado é rápido e direto, apresentado de forma visual, 
por meio de gráficos e tabelas.  

Acesse www.senado.leg.br/painelcidadao
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Cobrança de bagagem aérea 
será debatida em comissão

A CObRANçA DE despacho 
de bagagens por companhias 
aéreas será debatida hoje na 
Comissão de Transparência e 
Defesa do Consumidor. A ini-
ciativa de discutir a resolução 
da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) que permite a 
cobrança em voos nacionais e 
internacionais é do presidente 
da comissão, Ataídes Oliveira 
(PSDb-TO).

No Senado, um projeto de 

decreto legislativo para sustar 
a decisão da Anac foi aprovado 
no fim de 2016. O PDS 89/2016, 
de Humberto Costa (PT-PE), 
seguiu para a Câmara, mas 
ainda não foi votado pelos de-
putados. A resolução começou 
a valer em 14 de março, mas 
uma liminar da Justiça Federal 
de São Paulo a suspendeu. O 
juiz José Henrique Prescen-
do atendeu a um pedido do 
Ministério Público Federal. A 
decisão é provisória, e a Anac 
recorreu contra ela.

Convidados
Foram convidados para a 

audiência na comissão o pre-
sidente da Anac, José Ricardo 

botelho; o advogado do Ins-
tituto brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) Igor britto; 
o presidente da Associação 
brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear), Eduardo Sanovicz; e 
o diretor da International Air 
Transport Association (Iata) 
no brasil, Carlos Ebner.

Um representante da Asso-
ciação Nacional em Defesa 
dos Direitos dos Passageiros 
do Transporte Aéreo (Andep) 
também deve comparecer à 
audiência pública, que será 
interativa e está marcada para 
as 9h30.

Resolução da Anac que acaba 
com a franquia obrigatória pelo 
despacho de malas em voos 
está suspensa e volta a ser 
tema de audiência pública

O veto ao artigo da reforma 
na cobrança do Imposto sobre 
Serviços (ISS) que aumentava 
a arrecadação municipal está 
na pauta de discussão do 
Congresso da semana que 
vem, anunciou o primeiro-
-vice-presidente do Senado, 
Cássio Cunha Lima. Ele parti-
cipou ontem da abertura da 20ª 
Marcha Nacional dos Prefeitos 

a brasília. O presidente da 
Casa, Eunício Oliveira, deve 
comparecer hoje ao encontro.

— Estou aqui para reafirmar 
o meu compromisso como 
senador da Paraíba e como 
vice-presidente do Senado para 
que a pauta legislativa que está 
posta possa ser encarada com 
a prioridade necessária — afir-
mou Cássio.

O senador destacou que uma 
das demandas da Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM) é a derrubada do veto 
parcial às mudanças no ISS. 

— Provavelmente nos reu-
niremos na semana que vem 
para discutir a derrubada desse 
veto e discutir o pacto federa-
tivo, que passa pela reforma 
tributária — disse.

O projeto sobre o imposto 
permitia que a incidência 
tributária sobre operações 
financeiras (cartão de crédito, 
débito e leasing) ocorresse nas 
cidades onde os serviços fos-
sem prestados, e não na sede 
das operadoras de cartão de 
crédito e bancos. O presidente 
Michel Temer sancionou a Lei 
Complementar 157/2016, mas 
vetou o artigo.

Da Assessoria da  
Presidência do Senado

O senador Dário berger 
(PMDb-SC) foi eleito presi-
dente da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO). Ele foi 
indicado pela liderança do 
PMDb no Senado.

O PSDb na Câmara foi o 
único partido a questionar a 
realização do pleito no mo-
mento em que o Plenário da 

Câmara estava em processo 
de votação.

No entanto, o presidente 
em exercício da comissão, 
senador Antônio Carlos 
Valadares (PSb-SE), decidiu 
manter a votação. Segundo 
ele, o Regimento do Senado 
abre essa possibilidade.

Da Agência Câmara

A eleição do presidente e do 
vice-presidente da Represen-
tação brasileira no Parlamento 
do Mercosul (Parlasul) para o 
período 2017–2018 será feita 
em junho. A escolha dos no-
vos dirigentes, prevista para 
ontem, foi adiada por falta de 

quorum regimental.
A representação faz a ligação 

entre o Congresso e o Parlasul. 
O grupo foi presidido nos úl-
timos dois anos pelo senador 
Roberto Requião (PMDb-PR). 
Desta vez, a presidência será 
exercida por um deputado.

O presidente do Congresso, 
senador Eunício Oliveira, 
estendeu por mais 60 dias a 
vigência da Medida Provisória 
770/2017, que expiraria em 25 
de maio. A MP prorroga até 31 
de dezembro de 2017 o prazo 
para utilização do incentivo 
fiscal do Regime Especial de 
Tributação para Desenvolvi-

mento da Atividade de Exibi-
ção Cinematográfica (Recine).

O Recine suspende a co-
brança de todos os tributos 
federais que recaem sobre a 
aquisição de equipamentos e 
materiais necessários à cons-
trução ou modernização de 
salas de cinema. Entre 2012 
e 2016, 1.036 salas de cinema 

foram implantadas no país, 
quase todas com projetos 
beneficiados pelo programa. 
Além disso, o governo federal 
argumenta que a prorrogação 
não terá impacto orçamentá-
ria significativo. O volume da 
renúncia fiscal previsto para 
o exercício de 2017 é inferior 
a R$ 11 milhões.

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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 `CCT  Concessão de rádio
8h30 Entre o 30 projetos na pauta, está o 
PLC 86/2015, que institui o registro de marca 
de alto renome, e 20 textos que concedem 
ou renovam autorização a serviços de rádio.

 `CAS  Homofobia
9h Votação da recondução de Simone Frei-
re para diretora da ANS. Depois, audiência 
pelo Dia de Enfrentamento da Homofobia. 

 `CDR  Ministro do Turismo
9h Audiência com o ministro Marx Beltrão. 

 `CTFC  Bagagem
9h30 Audiência sobre a resolução da Anac 
que permite às companhias aéreas cobrar 
pelo despacho de bagagem dos passageiros. 

 `CCJ  Fundo de Segurança Pública
10h Votação de indicação de autorida-
des. Depois, votação de 38 textos, como a 
PEC 24/2012, que institui o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Segurança Pública.

 `CDH  Minha Casa, Minha Vida
11h Votação de 17 itens, como o PLS 650/2011, 
que propõe demandas de acessibilidade no 
Minha Casa, Minha Vida.

 `MP 760/2016  Bombeiros do DF
11h30 Votação do relatório da MP, que tra-
ta da carreira de PMs e bombeiros no DF.

 `CAS e CAE  Reforma trabalhista
14h Audiência sobre a reforma trabalhista.  

 `CRA  Frigoríficos
14h Audiência sobre trabalho em frigorífico.

 `PlEnáRio  Sessão deliberativa
14h Votação de projetos, como o PLC 39/2017,  
que institui o Regime de Recuperação Fis-
cal dos Estados.

 `MP 765/2016  Votação do relatório
14h30 Votação do relatório da MP, sobre  
gratificação de servidores públicos.

 `MP 770/2017  instalação
14h30 Eleição do presidente da comissão 
da MP, sobre benefício fiscal para cinemas. 

 `MP 771/2016  Escolha de presidente
14h40 Eleição do chefe da comissão da MP, 
que cria autarquia para legado olímpico.

 `MP 772/2017  início dos trabalhos
14h50 Eleição do presidente da comissão 
da MP, sobre fraudes em produtos animais.

 `MP 773/2017  Gastos com educação
15h Eleição do presidente da comissão da 
MP, que autoriza estado e município a com-
pensar limite constitucional da educação.

 `MP 774/2017  Desoneração
15h10 Eleição do presidente da comissão da 
MP, que acaba com desoneração da folha. 

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

AGEnDA

Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife: projeto aprovado no Senado acaba com a cobrança e está na Câmara

Cássio na sessão de abertura da 20ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

dário Berger é eleito presidente 
da Comissão Mista de orçamento

representação Brasileira no 
Parlasul terá eleição em junho

Prefeitos pedem derrubada de veto em lei do ISS

Ampliado prazo da MP que beneficia salas de cinema

Senador Vicentinho Alves (E) cumprimenta Dário Berger pela eleição
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A COMISSãO PARLAMEN-
TAR de Inquérito (CPI) da 
Previdência decidiu ontem 
enviar pedidos de informação 
a órgãos públicos, inclusive 
um solicitando à Receita Fe-
deral a especificação dos mil 
maiores devedores do sistema 
previdenciário — pedido 
apresentado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS).

O senador quer conhecer 
o montante de abril de 2017 
dos débitos inscritos na dívida 
ativa previdenciária e demais 
receitas da seguridade social, 
por tipo de tributo e por em-
presa devedora. Ele também 
pede uma estimativa da efeti-
va capacidade de recuperação 
dos créditos tributários nos 
próximos dez anos.

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) lembrou que há 
muita “gente importante” 
devendo e que não paga, so-
brecarregando aqueles que 
pagam. Por isso, sugeriu o 

foco nas empresas ativas, visto 
que muitos dos devedores 
faliram.

— Vamos saber quem não 
paga e cobrar. Temos que 
exigir que eles cumpram suas 
obrigações. Assim já teríamos 
uma linha de conduta defini-
da — afirmou.

Os senadores aprovaram 

convites para que também 
prestem esclarecimentos à 
comissão parlamentar de 
inquérito representantes dos 
cinco maiores devedores nas 
áreas industrial, comercial e 
de ensino. A CPI aprovou o 
convite de representantes dos 
cinco municípios brasileiros 
com mais dívidas, dos cinco 

bancos e dos cinco frigoríficos.
Essa foi a segunda reunião 

da CPI na semana. Na segun-
da-feira, os senadores recebe-
ram convidados da Fazenda 
Nacional, da Advocacia-Geral 
da União e de outros órgãos 
do governo federal. Eles di-
vergiram quanto ao deficit 
na Previdência Social.

CPI quer descobrir quem são os 
maiores devedores da Previdência
Requerimento foi aprovado ontem pelos senadores, que também pretendem conhecer principais industriais e comerciantes inadimplentes

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) deve votar hoje 
— em turno suplementar — o 
substitutivo ao projeto de lei 
de Aécio Neves (PSDb-MG) 
que agrava a pena pelo crime 
de corrupção de menores. 
Antes a CCJ vai sabatinar os 
indicados para os Conselhos 
Nacionais de Justiça (CNJ) e 
do Ministério Público,

O substitutivo ao projeto 
(PLS 219/2013) foi elaborado 
por José Pimentel (PT-CE), que 
fez mudanças significativas 
no texto original, muitas das 
quais já constavam de outro 
substitutivo de Pimentel, apre-
sentado ao PLS 333/2015, do 
senador José Serra (PSDb-SP). 
A proposta de Serra tramita na 
Câmara desde 2015 e modifica 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) para incluir 
medidas socioeducativas para 
menores infratores quando 
atingirem a maioridade penal 
(18 anos).

Os pontos de aproximação 
entre os substitutivos de Pi-
mentel ao PLS 219/2013 e ao 
PLS 333/2015 se concentram 
em modificações no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 
A principal delas é a propos-
ta de criação de um regime 
especial de atendimento so-
cioeducativo, a ser aplicado 
aos menores infratores que 
pratiquem crime hediondo 
mediante violência ou grave 
ameaça.

Esse regime especial deverá 
alcançar jovens na faixa dos 
18 aos 26 anos envolvidos 
com crimes graves quando 

eram menores. Nesses ca-
sos, o período de internação 
poderá durar até oito anos e 
deverá ser cumprido em es-
tabelecimento específico ou 
em ala especial da unidade 
de internação regular, desde 
que assegurada a separação 
dos demais internos.

Pimentel também estabele-
ceu algumas medidas prote-
tivas para os jovens inseridos 
nesse regime especial, como 
tornar obrigatória a realização 
de atividades de escolariza-
ção e profissionalização e 
assegurar acesso ao trabalho, 
admitindo a possibilidade de 
o interno requerer autorização 
judicial para trabalho externo.

Gravidade do crime
Outra similaridade entre 

os substitutivos ao PLS 219 
e o PLS 333 é a medida que 
pretende facilitar a construção 
de estabelecimentos especí-
ficos ou de alas especiais em 
unidades de internação já exis-
tentes. A mesma proximidade 

é percebida nas alterações pro-
postas por Pimentel ao Código 
Penal, à Lei de Organizações 
Criminosas e à Lei de Drogas, 
que dobram a pena para quem 
corromper ou facilitar a cor-
rupção de menores de 18 anos 
e cometer crimes hediondos 
acompanhado de menor de 
idade ou induzi-lo à prática.

“No mérito, temos que a 
proposição é conveniente e 
oportuna. Nos últimos anos, 
vem crescendo a utilização 
de menores para a prática de 
crimes, principalmente por 
organizações criminosas. 
Elas aproveitam da condição 
de inimputabilidade desses 
menores e os utilizam para a 
prática de diversos crimes os 
quais, se fossem praticados por 
maiores de idade, sofreriam as 
consequências da persecução 
penal”, argumenta Pimentel no 
substitutivo ao PLS 219/2013.

Na avaliação de Aécio Neves, 
“a corrupção do menor que 
visa ao cometimento de homi-
cídio ou de extorsão mediante 

sequestro é indiscutivelmente 
mais grave e repugnante do 
que a que tem por objetivo 
o furto”. 

A intenção, segundo o sena-
dor, é aprimorar o ECA para 
adequar a punição à gravidade 
do crime praticado ou indu-
zido mediante a corrupção 
do menor.

Ao mesmo tempo em que 
procurou ampliar o alcance 
do PLS 219, Pimentel tratou 
de eliminar da proposta a in-
serção do crime de corrupção 
de menores no rol dos crimes 
hediondos.

“Entendemos que o referido 
rol deve ser preservado para 
conter apenas as condutas 
consideradas gravíssimas, que 
causam repugnância social 
e atentam contra os valores 
mais caros ao indivíduo, seja 
pelo seu modo ou meio de 
execução, pela finalidade que 
presidiu ou iluminou a ação 
criminosa ou, até mesmo, 
pela adoção de qualquer outro 
critério válido. O alargamento 
descuidado e pouco criterioso 
da lista de crimes classificados 
como hediondos jogará essa 
categoria no ‘lugar-comum’, 
retirando-lhe o caráter de 
excepcionalidade que justifica 
o rigoroso regime de cum-
primento de pena a que são 
submetidos os agentes que 
cometem esse tipo de delito.”, 
argumenta Pimentel.

Aprovado, o PLS 219/2013 
será enviado à Câmara dos 
Deputados, caso não haja 
recursos para votação pelo 
Plenário do Senado.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse ontem 
que a proposta de emenda 
à Constituição que acaba 
com o foro privilegiado para 
quase todas as autoridades 
em casos de crime comum 
deve ser votada em segundo 
turno nesta semana.

— A matéria [PEC 10/2013] 
está pronta, na pauta para 
fazermos a última discussão.

Eunício contou também 
que tem recebido o apelo 
de diversos governadores 
para acelerar, no Senado, a 
votação do PLC 39/2017 —
Complementar, que institui 
o Regime de Recuperação 
Fiscal dos Estados e do 
Distrito Federal. O senador 
pretende conversar com 
os líderes partidários para 
agilizar a votação. O projeto 
foi aprovado pelos deputa-
dos e enviado ao Senado na 
semana passada.

— É uma matéria de inte-
resse nacional, dos estados, 
dos governadores que têm, 
obviamente, a negociação já 
feita com o governo federal, 
com o próprio Palácio do 
Planalto e vamos agilizar o 
máximo que for possível.

Reforma política
Eunício afirmou ainda 

que está preocupado que a 
reforma política seja votada 
até setembro, a tempo de 
valer para as eleições de 2018.

— O Senado fez o que 
era possível. Sabemos que 
temos que ter um novo mo-
delo eleitoral. Não dá para 
irmos para as eleições de 
2018 com esse mesmo mo-
delo, com essa quantidade 
enorme de partidos sem 
um financiamento definido 
de campanha, sem cláusula 
de barreira. Aprovamos no 
Senado a cláusula de barreira 
e o fim das coligações propor-
cionais. Entendo eu que, se 
a Câmara referendar aquilo 
que o Senado já aprovou, é 
um avanço — defendeu.

Sobre a proposta da re-
forma da Previdência (PEC 
287/2016), em análise na 
Câmara, Eunício não adian-
tou prazos para deliberação 
no Senado.

Ele também afirmou que 
excluiu artigos do relatório da 
MP do Refis (MP 766/2017) 
elaborado pela comissão 
mista porque os julgou es-
tranhos ao tema da medida 
provisória e seguiu resolução 
do Congresso e o Regimento 
do Senado que dão poderes 
para o presidente impugnar 
proposições que lhe pareçam 
contrárias à Constituição, às 
leis ou ao próprio regimento.

Da Assessoria da  
Presidência do Senado

Comissão votará pena maior para corruptores de menores

Foro privilegiado 
deve ser votado 
nesta semana, 
afirma Eunício

O presidente da CPI da Previdência, Paulo Paim, fala durante reunião da comissão, observado pelo relator, Hélio José

José Pimentel retirou a corrupção de menores do rol de crimes hediondos
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O Plenário fez ontem a segunda 
sessão temática de debates sobre 
o projeto de reforma trabalhista 

(PLC 38/2017). O evento contou com a 
presença de seis convidados e de senado-

res, que criticaram a saída, logo na aber-
tura, do ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, que alegou precisar se retirar 
para um compromisso internacional.

Vários  senadores questionaram itens 

do projeto do governo, principalmente 
com relação à garantia de que acordos 
coletivos possam se sobrepor à lei em 
alguns temas, ao reconhecimento e à re-
gulamentação do trabalho intermitente e 

dos contratos por hora, à brecha para que 
mulheres grávidas trabalhem em locais 
insalubres, à possibilidade de redução do 
intervalo intrajornada e à possibilidade 
de divisão das férias em três períodos.

Os debates no Senado sobre a reforma 
devem continuar hoje, a partir das 14h, 
com audiência pública conjunta promo-
vida pelas Comissões de Assuntos Econô-
micos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS).

Ricardo Ferraço (PSDb-ES) 
foi indicado relator da reforma 
trabalhista na Comissão de As-
suntos Sociais (CAS), anunciou 
ontem a presidente do colegia-
do, Marta Suplicy (PMDb-SP). 
O senador também é relator 
da proposta na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Além de passar pela CAS e 
pela CAE, o PLC 38/2017 deve 

ser aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Para Marta, o debate sobre 
o projeto está sendo feito com 
profundidade pelo Senado.

— Se falarmos em duas se-
manas de debate, pode-se até 
dizer que está sendo rápido, 
mas estamos trabalhando mui-
to, aprofundando — avaliou a 
senadora.

Ferraço será o relator na Comissão 
de Assuntos Sociais, anuncia Marta

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse ontem, 
antes da sessão sobre a refor-
ma trabalhista,  que fez “tudo 
aquilo que achava que devia 
fazer, que era o debate”. Ele 
lembrou que o PLC 38/2017 
está sendo discutido, além do 
Plenário, em três comissões.

— Vamos aprovar ou rejeitar 
nas comissões, trazer para 
Plenário, aprovar ou rejeitar 
no Plenário. Espero que, até o 
fim deste mês, no mais tardar 

na primeira semana do mês 
de junho, estejamos com essa 
matéria aprovada — estimou.

Eunício disse que a reforma 
“não prejudica o trabalhador”, 
mas busca “adequar as rela-
ções trabalhistas” e atualizar 
a Consolidação das Leis do 
Trabalho, de 1943. Porém, 
afirmou, não pode prever se o 
texto será alterado no Senado.

— Modificações não depen-
dem do presidente; depen-
dem, obviamente, do Plenário.

Senado deve concluir votação  
até junho, prevê Eunício Oliveira

O secretário-geral da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), 
Sérgio Nobre, criticou a falta de 
diálogo do governo, que não ou-
viu, disse, nenhuma das grandes 
centrais sindicais para elaborar a 
mudança na legislação trabalhis-
ta. Para ele, a reforma vai acirrar 
conflitos entre empregados e 
empregadores.

Nobre lembrou que a CUT é 
contrária ao imposto sindical e 
defende contribuição negociada 
livremente em assembleia da 
categoria. Ele disse que a reforma 
é recessiva com a instabilidade 
criada pela jornada intermitente 
e criticou pontos como a nego-
ciação direta em empresas com 
mais de 200 empregados.

Para Celita Oliveira Sousa, es-
pecialista em direito econômico, 
a reforma normatiza a realidade 
vivenciada no mundo do traba-
lho. Ela listou 15 novos direitos 
assegurados no projeto, entre 
eles a garantia de férias para 
aqueles que trabalharem em 
tempo parcial ou em períodos 
intermitentes. Celita também 
vê como positiva a possibilidade 
de parcelamento de férias e o 
fim da obrigatoriedade do pa-
gamento de hora extra durante 
o transporte do trabalhador 
pelo empregador até o local de 
trabalho. Ela prevê que a me-
dida aumentará o número de 
empresas dispostas a oferecer 
condução para os empregados.

O presidente da Central dos 
Sindicatos brasileiros, Antônio 
Neto, disse que o setor patronal 
“banca uma proposta de retro-
cesso nos direitos trabalhistas e 
sociais, chancelada na Câmara 
com uma rapidez jamais vista na 
história”. Ele acusou o governo e 
as entidades patronais de tenta-
rem “vender” para o trabalhador 
o oposto do que representa a 
reforma trabalhista.

O sindicalista afirmou que a 
reforma representa a troca dos 
contratos de trabalho por siste-
mas precários e a substituição da 
negociação coletiva pelo acordo 
individual. Ele chamou a reforma 
de “ fim da carteira assinada e dos 
direitos trabalhistas”.

O presidente do Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo 
(IDV), Antônio Carlos Pipponzi, 
defendeu a reforma, afirmando 
que haverá impactos positivos 
para os setores de comércio e 
serviços. Segundo ele, novos pos-
tos serão abertos, beneficiando 
principalmente os jovens.

Pipponzi apoiou a flexibili-
zação da jornada, dizendo que 
muitos jovens trabalhadores 
sonham com a faculdade, mas 
não têm tempo de estudar por 
causa da jornada inflexível. Ele 
também afirmou que as normas 
do brasil são ultrapassadas e que, 
em pleno século 21, trabalhado-
res e patrões podem compor seus 
interesses por meio de acordos.

O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do 
Trabalho, Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, criticou a reforma traba-
lhista. Ele afirmou que o projeto  
retira direitos do trabalhador e 
gera insegurança jurídica e ga-
rantiu que o Ministério Público 
do Trabalho vai continuar com-
batendo as mudanças previstas.

Costa acusou a proposta de 
incentivar “sonegação, fraude 
trabalhista, trabalho escravo e 
fim da liberdade sindical e de um 
ambiente de trabalho seguro e 
saudável”. As críticas dele focaram 
na mudança radical operada pela 
Câmara, que ampliou de 7 para 
100 o número de artigos da CLT 
modificados pelo projeto.

Consolidar direitos dos tra-
balhadores; trazer segurança 
jurídica para os acordos coletivos 
de trabalho, dando a eles força 
de lei; e gerar empregos são os 
três eixos da reforma apontados 
ontem pelo ministro do Traba-
lho, Ronaldo Nogueira.

Durante a exposição,  ele asse-
gurou, em diversos momentos, 
que a proposta de “moderniza-
ção da legislação trabalhista” não 
retira, mas consolida direitos dos 
trabalhadores estabelecidos pelo 
artigo 7º da Constituição. Disse 
que o governo compreende e res-
peita as divergências expressas 
pelo movimento sindical e por 
parlamentares, mas que há 14 
milhões à procura de emprego.

Mudança é recessiva e 
acirra conflitos, critica 
secretário da CUT

Advogada aponta 
garantia de novos 
direitos ao trabalhador

Segundo sindicalista, 
novas regras acabam 
com carteira assinada

Para representante 
do varejo, jovens 
serão beneficiados

Texto estimula 
sonegação e trabalho 
escravo, diz procurador

Ministro do Trabalho 
diz que projeto 
consolida direitos

Senado continua debate sobre reforma das leis trabalhistas

A reforma tra-
balhista nada 
tem de moder-
na, não aumen-
ta a produtivi-
dade e nem faz 
com que o país se desenvolva, 
disse Vanessa Grazziotin 
(PCdob-AM). Para a senado-
ra, querem diminuir as ações 
judiciais tirando direitos dos 
empregados.

— É só o patrão pagar o que 
deve, aí não haverá mais ação.

Para Vanessa, não há 
modernização nem 
desenvolvimento

Regina Sousa 
(PT-PI) criticou 
duramente a 
reforma tra-
balhista pro-
posta pelo PLC 
38/2017. 

Para ela, o projeto não tem 
qualquer artigo que benefi-
cie os trabalhadores.

— A regra é a exploração 
dos trabalhadores; o lucro é a 
palavra-chave dos emprega-
dores brasileiros — afirmou.

Regina Sousa: projeto 
prejudica unicamente 
os empregados

A possível aprovação das 
reformas trabalhista e da Pre-
vidência pelo Congresso vai 
jogar o país em uma situação 
de convulsão social, segundo 
Lindbergh Farias (PT-RJ).

— O Congresso não tem 
condição moral de fazer isso 
com o povo pobre — disse.

O senador disse não acre-
ditar que a aprovação de 
mudanças trabalhistas e pre-
videnciárias vá tirar o brasil 
da atual recessão econômica.

Lindbergh aponta 
risco de “convulsão 
social” ocorrer no país

A  re f o r ma 
saiu do debate 
político e pas-
sou a ser moti-
vo de ataques 
pessoais, uma 
espécie de “Fora Temer” dis-
farçado, disse José Medeiros 
(PSD-MT). 

Para o senador, o conceito 
de que “quem é favorável à 
reforma é contra o traba-
lhador” não contribui com 
o debate. 

Medeiros: críticas se 
tornaram um “Fora 
Temer” disfarçado

Paulo Paim (PT-RS) classi-
ficou a proposta de desuma-
na. Para ele, a iniciativa, com 
a reforma previdenciária, 
quer beneficiar o grande em-
presariado e os banqueiros.

— A que ponto chegamos? 
Dizer que esse projeto é bom, 
mas é bom para quem? Para 
os trabalhadores com certeza 
não é. É desumano. 

O senador também reba-
teu críticas de que a CLT seria 
velha e ultrapassada.

Proposta é desumana 
e beneficia grandes 
empresários, diz Paim

João Capibe-
ribe (PSb-AP) 
afirmou que 
as mudanças 
propostas vão 
gerar mais de-
semprego, além de impactar 
negativamente a economia.

— O que está sendo pro-
posto pelo governo cria 
instabilidade, precariza as 
relações de trabalho, com 
impacto direto no traba-
lhador.

Mudanças vão gerar 
mais desemprego, 
afirma Capiberibe

Fátima be-
zerra (PT-RN) 
disse ontem 
que a reforma 
colocará os tra-
balhadores em 
situação de precariedade. Ela 
citou o caso da regulamenta-
ção do trabalho intermitente, 
sem horários fixos. Disse 
que países com reformas 
similares, como Portugal e 
Espanha, não aumentaram 
os postos de trabalho.

Fátima: reforma não 
gerou mais empregos 
em Portugal e Espanha

Magno Malta 
(PR-ES) criti-
cou as refor-
mas trabalhista 
e previdenciá-
ria, apesar de 
apoiar algumas mudanças. 
Ele atribuiu aos governos do 
PT o desemprego no país e 
criticou os sindicatos.

— A contribuição sindical é 
sangue que alimenta o mons-
tro das milícias do partido 
que governou o país 13 anos.

Malta condena 
reformas, mas aponta 
medidas necessárias

A maioria dos 
senadores con-
trários à refor-
ma trabalhista 
jamais colocou 
as mãos em um 
exemplar da CLT, afirmou 
Ataídes Oliveira (PSDb-TO).

Segundo o senador, o pre-
sidente Michel Temer teve a 
coragem que ex-presidentes 
não tiveram de enviar as 
reformas trabalhista e da Pre-
vidência para o Congresso.

Críticas se devem a 
desconhecimento da 
CLT, afirma Ataídes

Paulo Rocha 
(PT-PA) disse 
que a reforma 
trabalhista pre-
cariza o empre-
go e o trabalho 
e promove o desmonte das 
organizações sindicais. O 
senador questionou a legi-
timidade do governo para 
propor as mudanças.

— O governo não tem 
nenhum respeito pelas con-
quistas dos trabalhadores.

Legitimidade do 
governo é questionada 
por Paulo Rocha

Para Gleisi Hoffmann (PT-
PR), o desemprego é fruto da 
crise, e não dos direitos tra-
balhistas. México, Espanha, 
Grécia e Itália não melhora-
ram a economia com flexi-
bilização de direitos, disse.

— O brasil, na década de 
1990, teve cinco medidas de 
flexibilização, mas terminou 
o governo de Fernando Hen-
rique, em 2002, com 15% de 
desemprego e 11% de corro-
são na renda salarial.

Gleisi: mudança vai 
retirar direitos e não 
vai gerar empregos

Randolfe Ro-
drigues (Rede-
AP) questionou 
a legitimidade 
do governo Te-
mer ao enviar 
a reforma a um Congresso 
“desmoralizado pela Lava-
-Jato”. Ele disse que o texto 
chegou à Câmara com 7 ar-
tigos alterados da CLT e saiu 
de lá para o Senado com 100 
artigos alterados, o que ame-
aça conquistas históricas.

Randolfe: alterações 
na lei ameaçam 
conquistas históricas

Hu m b e r t o 
Costa (PT-PE) 
avaliou que não 
há acordo pos-
sível, no Sena-
do, em torno do 
PLC 38/2017. 

— Isso é um desmonte, 
criação de uma situação de 
desproteção completa dos 
trabalhadores sob o pretexto 
de que estamos modernizan-
do as relações de trabalho 
— acusou o senador.

Humberto não vê 
acordo possível em 
torno do projeto

Jorge Viana 
(PT-AC) reco-
nheceu que a 
CLT, de 1943, 
precisa ser mo-
dernizada, mas 
condenou a forma apressada 
das discussões. Segundo 
ele, a proposta do governo 
fragiliza a relação entre em-
pregado e empregador no 
exato momento em que 14 
milhões de brasileiros estão 
sem trabalho.

Segundo Viana, CLT 
precisa ser revista, 
mas sem tanta pressa

Ao eliminar 
a garantia dos 
t rab a l ha d o -
res por meio 
da reforma, o 
governo tenta 
reproduzir no brasil um 
modelo chinês, disse Ro-
berto Requião (PMDb-PR). 
Lembrando que o brasil está 
em recessão, ele disse que o 
governo tenta compensar er-
ros que geraram o aumento 
do desemprego.

Para Requião, governo 
vai reproduzir modelo 
chinês de trabalho

Ângela Por-
tela (PDT-RR) 
classificou a 
proposta de 
reforma traba-
lhista do gover-
no como “a mais cruel já feita 
sobre o tema”. 

— Sem a legislação que 
ampare o trabalhador, resta-
rá apenas o que for oferecido 
pelo empregador — disse, ao 
alertar para a precarização 
do mercado de trabalho.

Texto é o “mais cruel” 
já apresentado sobre  
o tema, diz Ângela

L í d i c e  d a 
Mata (PSb-bA) 
criticou  a pres-
sa na aprovação 
da reforma e o 
fato de ela ser 
feita em um período de crise.

— A força do trabalho está 
diminuída. Não teremos 
capacidade de gerar uma 
reforma que garanta, na 
negociação livre entre traba-
lho e capital, que o valor do 
trabalho seja reconhecido. 

Lídice da Mata critica 
pressa para aprovar 
alterações na lei

A segunda sessão te-
mática promovida pelo 
Plenário, ontem, não es-
gotou  as discussões no 
Senado da proposta de 
reforma da CLT. Os pró-
ximos passos ocorrem 
na semana que vem. A 
Comissão de Direitos 
Humanos organizará 
uma audiência na se-
gunda e outra na terça.

Tema volta à pauta 
do Plenário na 
segunda e na terça

Já aprovada pela Câmara, a proposta do governo, que altera substancialmente vários itens da Consolidação das Leis do Trabalho, divide a opinião dos senadores: há os que a consideram um avanço nas relações de trabalho e os que a veem como ameaça aos direitos dos trabalhadores 

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem requerimento para mais 
uma audiência pública sobre 
a reforma trabalhista, ainda 
sem data marcada. O pedido 
foi feito por Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) após discussão entre os 
senadores sobre a necessidade 
de mais um debate. 

Ficou acertado também que 
o relatório sobre o projeto 
será apresentado na próxima 
semana por Ricardo Ferraço 
(PSDb-ES).

A discussão se iniciou quan-
do Lindbergh Farias (PT-RJ) 
pediu a inclusão do jurista 
Jorge Souto Maior para a audi-
ência que a CAE fará hoje com 
a Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS). Gleisi destacou que sua 
indicação do economista Már-
cio Pochmann não foi aceita 
para a audiência de ontem. 
Por isso, pediu que a CAE pro-
movesse mais um debate em 
que estivessem Pochmann e 
o professor Eduardo Fagnani.

Para a oposição, os debates 
do Plenário não estão tratando 
sobre os impactos da reforma 

na economia e a nova audiên-
cia abordaria isso. O presidente 
da CAE, Tasso Jereissati (PSDb-
CE), aceitou a indicação de 
Jorge Souto para o debate de 
hoje. Mas, ao colocar em vota-
ção o requerimento para a nova 
audiência, houve discordância 
entre os senadores.

Omar Aziz (PSD-AM) afirmou 
que não entende a pressa para 
aprovar a reforma e defendeu 
uma discussão ampla, com to-
dos os setores envolvidos. Paulo 
Paim (PT-RS) defendeu mais 
uma audiência na CAE para 
atender ao pedido da oposição.

O líder do governo, Romero 
Jucá (PMDb-RR), afirmou que, 
por determinação do presiden-
te do Senado, Eunício Oliveira, 
em acordo com os líderes, ha-
veria quatro sessões plenárias 
para debater a reforma, com 
seis ou sete convidados cada 
uma. Disse também que não 
aceitará que se fique postergan-
do a apresentação do relatório:

— Não vamos ficar aqui 
postergando semana a semana 
uma matéria que é extrema-
mente importante para o brasil.

Nova audiência será marcada e 
relatório fica para próxima semana

Tasso acatou pedido de Lindbergh e Gleisi para a comissão ouvir mais pessoas

Eunício dá entrevista antes da sessão temática sobre a reforma trabalhista

Romero Jucá, relator da proposta na CCJ, com Ferraço, relator na CAE e na CAS
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A DELIMITAçãO CLARA das 
funções dos massoterapeutas 
foi a principal reivindicação 
apresentada ontem em au-
diência pública na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS). A 
intenção era discutir projeto do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) que regulamenta 
o exercício da profissão de 
massoterapeuta (PLS 13/2016).

Para parte dos participantes, 
o texto não deixa claro o que 
os massoterapeutas podem 
ou não podem fazer e acaba 
gerando o risco de que as 
atribuições sejam confundidas 
com as dos fisioterapeutas. 

O presidente da Associação 
brasileira de Fisioterapia Trau-
mato-Ortopédica (Abrafito), 
Marcelo Faria Silva, se disse 
contra o projeto e pediu o ar-
quivamento do texto. Para ele, 
a proposta coloca em conflito 
os profissionais da fisioterapia 
e da massoterapia e gera risco 
à saúde da população.

— O PLS 13/2016 pode co-
locar em risco a assistência 
à saúde humana, pois asse-
gura a profissionais de nível 
técnico ou formação básica 
as competências de avaliar, 
planejar, orientar e executar 
tratamentos, compreendendo 
o uso de métodos e técnicas 
que atualmente exigem ensino 
superior e registro profissional.

O presidente do Conselho 
Regional de Fisioterapia e Tera-
pia Ocupacional da 1ª Região, 
Silano barros, diz temer um 
grande número de ações na 
Justiça caso o texto não seja 
alterado.

— Obviamente, há todo um 
zelo dos parlamentares na 

tentativa de que o projeto saia 
enxuto para que amanhã não 
tenhamos esses problemas no 
cenário jurídico — avaliou.

Atribuições
Os massoterapeutas, por sua 

vez, alegam que não há inten-
ção de invadir as atribuições 
de nenhuma outra profissão. 

Rui dos Santos Raggio, mas-
soterapeuta do Comitê Olím-
pico do brasil (COb), explicou 
que, no seu trabalho, a divisão 
das funções dos fisioterapeutas 
e dos massoterapeutas é muito 
clara. Para ele, não há a pre-
tensão dos massoterapeutas 
de emitir diagnósticos, como 
alegam os representantes das 
entidades de fisioterapeutas, 
mas sim de avaliar os pacientes 
antes do tratamento para ter 
segurança para trabalhar.

— Eu sei o que é reabilitação 
e eu sei o que é trabalhar no 
campo da disfunção, que é 
o que faz o massoterapeuta. 
Nós não trabalhamos com 
patologias. Não cabe a nós, 
massoterapeutas, tratar pa-
tologias. Nós trabalhamos as 
disfunções causadas por essas 
patologias — disse Raggio.

O vice-presidente da Fede-
ração dos Massoterapeutas do 
brasil, Rogério Pires da Silva, 
explicou que a massoterapia 
chegou ao brasil em 1890 e 
que, a partir de 1911, há vários 
decretos e leis que registram a 
existência desses profissionais. 
Além disso, afirmou, já há seis 
instituições federais que for-
mam massoterapeutas, o que 
mostra que o governo não só 
reconhece, como forma para 
a profissão.

Ele também disse que não há 
intenção de invadir competên-
cias de outras áreas, mas sim 
de resguardar a profissão de 
massagista, cujas atribuições 
estão sendo tomadas por pro-
fissionais sem o nível técnico 
exigido. Silva explicou que, 
enquanto o mínimo exigido 
nos cursos federais é de 1,2 
mil horas para a formação 
em massoterapia, há pessoas 
fazendo cursos de nove horas 
e se dizendo massoterapeutas.

Mudanças
O médico Luiz Carlos Soba-

nia, da Comissão de Controle 
de Material Ortopédico da 
Sociedade brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia, disse 
ter concordado com a fala dos 
representantes da massotera-
pia, mas não com o que está 
no projeto. Tanto ele quanto 
Silano barros disseram que 
o texto precisa deixar claro, 
assim como as falas deixaram, 
que o massoterapeuta não tem 
a função de fazer diagnósticos 
e prescrever tratamentos, por 
exemplo.

— O que chamou a atenção, 
para nós da ortopedia, é que 
sentimos uma distância entre 
a função do massoterapeuta 
e o que está no projeto. De 
alguma forma, tem que ser 
olhado como vai corrigir isso. 
O que eles falaram, se estivesse 
aqui dentro [do projeto], não 
haveria discussão nenhuma.

A senadora Regina Sousa 
(PT-PI) aconselhou as catego-
rias a conversar com o senador 
Paulo Paim (PT-RS), relator do 
texto, para construir um subs-
titutivo que resolva a questão.

A comissão mista da Medi-
da Provisória (MP) 760/2016, 
que define regras para a 
promoção de policiais e bom-
beiros militares do Distrito 
Federal, volta a se reunir hoje 
para tentar votar o relatório. 
A reunião tem início marcado 
para as 11h30.

A falta de entendimento 
entre as categorias, o governo 
federal e o governo do Dis-
trito Federal vem adiando a 
votação do relatório da MP, 
que perde a vigência em 1º de 
junho. A explicação foi dada 
pela relatora da proposta, 
deputada Erika Kokay (PT-
DF), em reunião da comissão 
mista ontem:

— Discutimos com as 
representações do governo 
federal e do governo local 
para vermos o que é possível 
avançar. O governo retroce-
deu em alguns avanços, como 
a diminuição do tempo de 
estabilidade, a não punição 
de quem participou de mo-
vimentos reivindicatórios. A 
MP representa um avanço, 
ainda que não seja o ideal. A 
MP precisa ser aprovada na 
semana que vem na Câmara 
para vir ao Senado. Abriu-se 
a possibilidade de conversa 
com o governo do Distrito 
Federal, de que pelo menos 
cláusulas que não tenham 
impacto claro possam ser 
incorporadas. Há várias ou-
tras reivindicações — afirmou 
Erika Kokay.

Vice-presidente da comis-

são mista, o deputado Alberto 
Fraga (DEM-DF), por sua 
vez, cobrou de Erika Kokay 
agilidade na busca de enten-
dimento para votação da MP, 
como forma de evitar que a 
medida perca a validade no 
início de junho.

Anseios
— Essa MP teve origem em 

emenda de minha autoria 
em projeto da Câmara. Esse 
rebuliço todo é porque PMs 
e bombeiros do Distrito 
Federal são organizados e 
mantidos pela União, então 
não é fácil a gente alterar a 
nossa legislação. Um assunto 
simples se transformou em 52 
emendas. Os anseios da tropa 
são diversos dos anseios dos 
comandos e dos governos, 
não vai ser possível atender 
a todos. A conversa com o 
governo do DF é para ajustar 
algumas incoerências, mas o 
pessoal está muito afoito nos 
seus pedidos, está esquecen-
do dos vícios de iniciativa e 
da questão orçamentária. 
Temos que ter um pouco de 
cautela — explicou Fraga.

Depois de aprovadas nas 
comissões mistas, as MPs são 
votadas ainda nos Plenários 
da Câmara dos Deputados e 
do Senado. 

A comissão mista da MP 
760/2016 é presidida pelo 
senador Dalírio beber (PSDb-
SC). O relator-revisor da MP 
é o senador Eduardo Lopes 
(PRb-RJ).

Profissionais querem mudar 
projeto sobre massoterapeuta

Comissão da MP sobre policiais e 
bombeiros do dF avalia relatório

Fisioterapeutas, médicos e massoterapeutas pediram, em debate, que proposta que regulamenta 
profissão de massagista especifique melhor as funções da categoria para evitar questionamentos

Audiência na CAS, coordenada pela presidente da comissão, Marta Suplicy, discutiu novas regras para massoterapeutas

Nova reunião da comissão mista da medida provisória deve acontecer hoje
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O ministro de Minas e 
Energia, Fernando Coelho 
Filho, deve vir ao Senado na 
terça-feira para falar sobre 
um possível aumento da 
conta de luz em 2018 e o 
abastecimento de eletrici-
dade para a região amazô-
nica. Ontem a Comissão de 
Infraestrutura (CI) aprovou 
a inclusão de mais dois 
convidados para discutir 
fornecimento de gás para a 
Amazônia: Edvaldo Santana, 
presidente da Associação 
brasileira de Grandes Con-
sumidores Industriais de 
Energia e de Consumidores 
Livres (Abrace), e Carlos Fa-
ria, presidente da Associação 
Nacional dos Consumidores 
de Energia (Anace). O reque-
rimento foi apresentado por 
Flexa Ribeiro (PSDb-PA).

Fernando Coelho Filho 
deve falar sobre os estudos 
em andamento no governo 
federal para mudar a forma 
de venda da energia produzi-
da por hidrelétricas antigas.

O cancelamento dos con-
tratos assinados em 2013 
permitiria a venda de ele-
tricidade a preços mais altos 
no mercado. A arrecadação 
extra buscaria reduzir os 
repasses do governo e as 
dívidas do setor elétrico. 
No entanto, o presidente da 
CI e autor do pedido para a 

audiência, Eduardo braga 
(PMDb-AM), que também 
comandou a pasta de Mi-
nas e Energia no segundo 
governo da então presidente 
Dilma Rousseff, teme que a 
medida aumente a conta de 
luz em 2018.

— É um tema que está 
preocupando e muito a po-
pulação brasileira porque 
terá impacto na tarifa de 
energia elétrica no ano que 
vem — afirmou o senador.

O ministro de Minas e 
Energia deve explicar aos 
senadores as medidas ado-
tadas para facilitar os inves-
timentos em distribuição 
de energia para estados da 
região amazônica, como 
Rondônia, Pará, Roraima e 
Amazonas.

Recentemente, o governo 
editou um decreto que vai 
permitir a ligação de Rorai-
ma ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN). O estado so-
fre com frequentes apagões 
porque parte da eletricidade 
consumida é importada da 
Venezuela. O investimento 
deve ser financiado com re-
cursos da Conta de Consumo 
de Combustíveis (CCC), um 
encargo do setor elétrico que 
é pago por todas as empresas 
concessionárias de distribui-
ção e transmissão de energia 
elétrica.

A COMISSãO DE Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem duas autorizações para 
operações de crédito externo 
que beneficiarão Manaus e 
Joinville (SC).

Na capital do Amazonas, o 
dinheiro beneficiará a educa-
ção, com abertura de creches e 
escolas públicas. Em Joinville, 
servirá para a revitalização 
ambiental e urbana. As duas 
mensagens foram aprovadas 
com pedido de urgência para 
votação no Plenário. 

A operação de crédito ex-
terno entre Manaus e o banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (bID) será de até  
US$ 52 milhões. Os recursos 
serão destinados a financiar 
parcialmente o projeto de 
expansão e melhoria educa-
cional da rede pública mu-
nicipal. O relatório favorável 
foi apresentado por Garibaldi 
Alves Filho (PMDb-RN).

O senador Eduardo braga 
(PMDb-AM), autor do pedido 

de urgência, afirmou que o 
financiamento possibilitará 
a construção de 7 creches, 
13 centros municipais de 
educação infantil e 13 esco-
las de ensino fundamental, 
com a consequente abertura 
de 6,5 mil novas vagas para a 
pré-escola e 1,2 mil vagas em 
creches.

Escolas alugadas
Vanessa Graz ziotin (PCdob-

AM) afirmou que a construção 
de creches é fundamental 
para Manaus, cidade que 
oferece menos vagas nessas 
instituições para as crianças. 
Omar Aziz (PSD-AM) tam-
bém elogiou a aprovação do 
empréstimo e questionou se o 
dinheiro também servirá para 
substituir escolas alugadas em 
situação de degradação em 
Manaus. Eduardo braga con-
firmou que parte dos recursos 
terá esse destino.

No caso de Joinville, o em-
préstimo, também com o bID, 

terá o valor de US$ 70 milhões 
para financiamento parcial  
do Projeto Viva Cidade 2 — 
Revitalização Ambiental e 
Urbana.

O programa prevê a pavi-
mentação de ruas e ações de 
drenagem na cidade, como 
forma de minimizar os im-
pactos provocados por inun-
dações na área urbanizada.

 As obras serão concentradas 
na bacia dos Rios Cachoeira 
e Piraí, em benefício de 225 
mil pessoas que moram no 
local. Os recursos também 
serão usados na implantação 
do Parque Recreativo e de 
Lazer Piraí.

A mensagem foi relatada 
por Flexa Ribeiro (PSDb-PA) 
e foi aprovada também com 
o pedido de urgência para 
deliberação do Plenário, feito 
por Dalírio beber (PSDb-SC). 

Dalírio afirmou que as obras 
contemplarão praticamente 
um terço da população de 
Joinville.
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Empréstimos para Manaus 
e Joinville vão ao Plenário
Autorizações para contratação de crédito ganharam urgência. Na capital do Amazonas, dinheiro será 
usado para ampliar vagas em creches; na cidade catarinense, vai financiar drenagem e pavimentação

Comissão de Assuntos Econômicos aprova operação de até US$ 52 milhões para Manaus e US$ 70 milhões para Joinville

Eduardo Braga preside reunião que acrescentou dois nomes à audiência

O Dia Internacional de En-
frentamento à Homofobia e 
Transfobia será comemorado 
hoje com uma audiência pú-
blica interativa na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS). A 
data é uma referência ao 17 
de maio de 1990, quando a 
Assembleia Mundial da Saúde 
adotou a 10ª Revisão da Lista 
da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10), ex-
cluindo a homossexualidade 
da lista de doenças.

A audiência foi pedida 
pela presidente da comissão, 
Marta Suplicy (PMDb-SP). 
Para a senadora, é necessário 
promover o debate e mobili-

zar legisladores e a sociedade 
em geral sobre os crimes de 
ódio contra lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis, transexuais 
e intersexuais (LGbTI). Marta 
cita em seu pedido de audi-
ência dados de documento 
da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos de 2012, 
quando foram registradas 
9.982 denúncias de violações 
dos direitos humanos e 310 
homicídios de LGbTI no país.

“O quadro de discriminação 
e violência contra pessoas 
LGbTI se repete nas mesmas 
dimensões todos os anos. 
Essa realidade também se 
reflete na sociedade em geral 

e já se reproduz nas escolas. 
Diversas pesquisas trazem 
dados científicos quanto à 
realidade enfrentada por 
estudantes nas escolas do 
país. Uma das mais recentes 
revelou que, no último ano, 
73% dos estudantes LGbTI 
foram agredidos verbalmente 
(bullying), 36% agredidos 
fisicamente e 60% se sentiam 
inseguros na escola por serem 
LGbTI”, relata o documento.

O dia também consta no 
calendário nacional de even-
tos, desde junho de 2010. 
Para discutir o assunto, foram 
convidados a secretária es-
pecial de Direitos Humanos 

do Ministério da Justiça e 
Cidadania, Flávia Piovesan; o 
diretor-presidente da Aliança 
Nacional LGbTI, Toni Reis; 
a diretora administrativa 
da Aliança Nacional LGbTI 
Rafaelly Wiest; e a advogada 
e secretária-geral da Aliança 
Nacional LGbTI, Patrícia 
Mannaro.

Sabatina
A audiência terá início logo 

após a comissão sabatinar 
Simone Sanches Freire, in-
dicada para recondução ao 
cargo de diretora da Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), que ocupa 

desde 2014.
A indicada iniciou as ativi-

dades na agência em 2002, 
em contrato temporário. 
Em 2005, foi admitida no 
cargo efetivo de analista 
administrativo. Atuou na cor-
regedoria até novembro de 
2007, quando foi aprovada no 
concurso para especialista. 
De 2013 a 2014 foi diretora-
-adjunta de gestão da ANS.

O relatório do senador 
Elmano Férrer (PMDb-PI), 
lido no dia 10, é favorável à 
indicação (MSF 22/2017).

Comissão aguarda ministro para 
explicar possível reajuste na luz

Enfrentamento à homofobia e à transfobia será debatido em audiência hoje 

  Veja na pág. 2 como acompanhar a 
audiência e participar do debate
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O MINISTÉRIO DA Educação 
pretende reformar o Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), pois o rombo em 2016 
já chegou a R$ 32 bilhões, 
com inadimplência de 46,4%, 
anunciou o ministro José Men-
donça Filho. Ele participou 
ontem de audiência pública 
na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE).

Mendonça Filho disse que 
recebeu a pasta, em maio do 
ano passado, em situação crí-
tica, com resultados “desastro-
sos” de estudantes em exames 
nacionais e internacionais, 
programas parados e dívidas 
bilionárias para pagar.

O ministro criticou sena-
dores da oposição que têm 
responsabilizado sua gestão 
pelo fim do Programa Ciência 
sem Fronteiras. Ele afirmou 
que a última admissão no 
nível de graduação aconteceu 
em 2014 e que o atual governo 
está apenas confirmando a 
descontinuidade do programa, 
que, no seu entender, “é caro 
demais e beneficia só a elite”.

— Quem suspendeu o Ciên-
cia sem Fronteiras na prática foi 
a gestão da ex-presidente Dil-
ma Rousseff , consumindo R$ 
3,7 bilhões pra atender 35 mil 
alunos. É o equivalente à me-
renda escolar pra 41 milhões de 
estudantes na educação básica 
durante um ano — disse.

Mendonça Filho também 
responsabilizou o governo 
de Dilma por dívidas que 
alcançaram R$ 1,8 bilhão 
no Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) e com a 
rede federal, e outros R$ 10,6 
bilhões no âmbito do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE).

Ele citou exames do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesqui-
sas (Inep) que apontam que 
56% das crianças brasileiras 
chegam ao 3º ano do ensino 
fundamental sem saber ler 
nem escrever.

Fátima bezerra (PT-RN) 
disse que o ministro não apre-
sentou aos senadores os seus 

projetos para a pasta e dedicou 
o tempo apenas a criticar os 
governos petistas.

A senadora afirmou que em 
2003, no início do governo 
Lula, o orçamento para a área 
da Educação era de R$ 19 bi-
lhões, tendo se aproximado 
de R$ 100 bilhões ao final da 

gestão de Dilma. Também 
citou o aumento no número 
de universidades federais (de 
43 pra 63), de campi (de 148 
pra 321), de cursos de gradu-
ação (de 2.047 pra 4.867) e de 
escolas técnicas (de 144 pra 
mais de 500).

No que se refere ao or-

çamento, Humberto Costa 
(PT-PE) disse que o fato de o 
governo Temer ter priorizado 
a aprovação da PEC do teto 
de gastos é uma prova de 
que os interesses do merca-
do financeiro são a tônica da 
atual gestão, em detrimento 
de todas as áreas sociais.

— Na área da educação por 
exemplo, se essa PEC tivesse 
valido entre 2003 e 2014, 
teriam sido menos R$ 377 bi-
lhões investidos — lamentou.

Previdência
O senador também lembrou 

que 25% das bolsas do Ciência 
sem Fronteiras foram dire-
cionadas a alunos cuja renda 
familiar era de no máximo três 
salários mínimos e mais de 
50% com renda de no máximo 
seis salários mínimos.

— Não eram elite, 26% deles 
eram negros ou pardos, e a 
entrada deles em cursos de 
pós-graduação foi três vezes 
superior à média — afirmou.

Fátima e Costa também 
criticaram Mendonça Filho 
por apoiar a reforma da Pre-
vidência, que acaba com a 
aposentadoria especial para 
professores. O ministro negou 
que a proposta de reforma 
acabe com esse direito.

Ele disse ainda que reconhe-
ce que nas gestões de Lula e 
Dilma houve “alguns avanços”.

— Entre eles, o incremento 
orçamentário, à despeito de 
não haver, na prática, produ-
zido resultados satisfatórios. 
Foi o contrário disso.

Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
defendeu o ministro:

— Os resultados alcançados 
pelo país em exames nacionais 
e internacionais são a prova de 
que o PT fracassou na educa-
ção — disse.

Ministro quer alterar financiamento estudantil
Em audiência, Mendonça Filho diz que vai reformular o Fies e participa do lançamento de cartilha do TCU para os conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar

A comissão mista responsá-
vel por analisar a Medida Pro-
visória 765/2016 vai examinar 
amanhã o relatório da MP, que 
concede reajustes a servidores 
federais e reestrutura cargos e 
carreiras do serviço público. 
A votação do relatório estava 
prevista para ontem, mas, 
devido a um pedido de vista 
coletiva, foi adiada. Se apro-
vada, a MP será votada pelo 
Plenário da Câmara e depois 
pelo do Senado.

A medida promove reajus-
tes em diferentes carreiras 
da administração federal: 
auditor-fiscal da Receita, 
auditor-fiscal do Trabalho, 
perito médico previdenciário, 
supervisor médico-pericial 
da Previdência, analista e 
especialista de infraestrutura, 
diplomata, oficial de chancela-
ria, assistente de chancelaria, 

analista da Receita e policial 
civil dos ex-territórios (Acre, 
Amapá, Rondônia e Roraima).

Bônus
No caso específico das car-

reiras tributária e aduaneira da 
Receita e de Auditoria-Fiscal 
do Trabalho, ocorre alteração 
no sistema de remuneração, 

com a criação de um bônus 
de eficiência e produtivida-
de. Com isso, os servidores 
deixam de ser remunerados 
por subsídio. 

Emenda apresentada pelo 
relator, senador Fernando be-
zerra Coelho (PSb-PE), prevê 
que os auditores-fiscais da 
Receita que sejam membros 

do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf ) 
tenham o valor do bônus cal-
culado de forma diferenciada. 
O objetivo, segundo o relator, é 
eliminar eventuais conflitos de 
interesse associado à atuação 
como conselheiro do Carf.

Isso porque, de acordo com 
a MP, o dinheiro para pagar o 
bônus virá de um fundo com-
posto das multas que forem 
aplicadas a contribuintes em 
autuações fiscais. Especia-
listas argumentam que esse 
mecanismo poderia afetar 
a imparcialidade do Carf, já 
que os conselheiros (auditores 
fiscais) poderiam ter interesse 
econômico em manter as mul-
tas se o seu bônus depender 
disso.

Para os meses de dezembro 
de 2016 e janeiro de 2017, a MP 
já garante aos auditores e ana-

listas R$ 7,5 mil e R$ 4,5 mil, 
respectivamente, a título de 
antecipação de cumprimento 
de metas. O bônus de efici-
ência é válido também para 
aposentados e pensionistas.

No âmbito da Receita, a 
carreira de auditoria passa a 
ser denominada carreira tri-
butária e aduaneira da Receita 
Federal do brasil, composta 
pelos cargos de nível superior 
de auditor-fiscal e de analista-
-tributário.

A partir da edição da me-
dida, a ocupação de cargos 
em comissão e funções de 
confiança da Receita Federal 
passa a ser privativa de servi-
dores lotados no órgão. 

Segundo o governo, as 
atividades da Receita são de 
caráter muito específico e re-
querem quadro devidamente 
capacitado.

Cartilha sobre merenda escolar é lançada
Antes de apresentar as 

diretrizes do ministério, Men-
donça Filho participou na CE 
do lançamento da Cartilha 
Nacional da Alimentação 
Escolar, que orienta a fiscali-
zação pelos conselheiros do 
programa responsável pela 
merenda dos estudantes.

O Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae)
atende 40 milhões de alunos 
da rede pública. A compra 
de alimentos para a merenda 
utiliza recursos dos governos 
federal, estadual e municipal 
com um orçamento de quase 
R$ 4 bilhões por ano. A coor-
denadora nacional do Pnae, 
Karine Santos, lembrou que 
o programa existe há 62 anos.

— É um programa insti-
tucionalizado, referenciado. 
Essa política de tamanha 
envergadura é reconhecida 
internacionalmente — disse.

A cartilha sobre o Pnae está 
na sua sexta edição. O presi-
dente do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Raimundo 
Carreiro, destacou que muitas 
vezes as irregularidades no 
programa só ficam conheci-
das por causa da atuação dos 
80 mil conselheiros.

— Os conselheiros são im-
portantes agentes do controle 
social desse programa, sendo 
muitas vezes a principal fonte 
de informação — afirmou.

Lucia Vânia (PSb-GO), 
presidente da CE, elogiou a 
linguagem simples e didática 
da cartilha, desenvolvida em 
parceria pelo TCU e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE).

A versão digital da cartilha está em 
www.tcu.gov.br/cartilhapnae

Entre Silvio Pinheiro (FNDE) e Raimundo Carreiro (TCU), Mendonça Filho fala na audiência presidida por Lúcia Vânia

Votação prevista para ontem acabou adiada por pedido de vista do texto

Comissão vota relatório de MP que dá reajuste a servidores
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