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Avança acordo Brasil-Itália que 
reconhece carteiras de habilitação

Aprovadas regras de divisão 
do fundo eleitoral já para 2018
Proposta que passou ontem no Senado havia sido aprovada de madrugada pelos deputados. Texto segue agora para sanção presidencial

O Plenário do Senado apro-
vou ontem o projeto que 
fixa as regras de divisão do 

Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha. A proposta, que 
passou na Câmara de madrugada, 
segue para sanção do presidente 
Michel Temer, a tempo de valer 
para as eleições de 2018. O texto 
aprovado pelos senadores também 
altera regras eleitorais e limita gas-
tos de campanha. Foi retirado da 
proposta o artigo que permitiria 
a partidos e pessoas físicas e jurí-
dicas quitar multas eleitorais com 
desconto de 90% do valor devido.  3

Senado aprova MP do Refis sem acréscimos

Homenagem ressalta importância das micros e pequenas empresas

Empresas em recuperação judicial e parti-
cipantes do Simples Nacional poderão refi-
nanciar seus débitos com a União, tributários 
e não tributários, com desconto nos juros e 
multas. O texto vai agora para sanção presi-
dencial, sem os dispositivos acrescidos pela 

Câmara dos Deputados, como o que perdo-
ava as dívidas de igrejas e escolas religiosas 
relativas a todos os tributos federais, e o que 
alterava o funcionamento do Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais, para retirar 
o voto de minerva do presidente.  3

O Senado comemorou on-
tem, em sessão especial, o 
Dia Nacional das Micros e 
Pequenas Empresas, data que 
marca a sanção do Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte. Parlamentares 
e convidados destacaram con-
quistas que vieram a partir do 
estatuto, como o Simples Na-
cional. Também houve críticas 
aos problemas persistentes, 
entres eles a substituição tri-
butária, que obriga a empresa 
a adiantar o ICMS.  2

A Comissão de Relações 
Exteriores aprovou e enviou 
para o Plenário dois acordos 
internacionais. Um deles, assi-
nado entre Brasil e Itália, trata 

do reconhecimento recíproco 
de carteiras de motorista. O 
outro, com a Irlanda, incentiva 
o intercâmbio educacional 
entre os dois países.  4

Senadores Vanessa Grazziotin, Eunício Oliveira (sentados) e Wellington Fagundes (D) na sessão que aprovou projeto que modificou as regras eleitorais

Senadores não acataram os chamados jabutis, itens incluídos pela Câmara que, segundo eles, são estranhos à MP

Fernando Collor conduz reunião em que comissão aprovou acordos internacionais

Na sessão especial, Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, celebrou com os senadores os avanços do setor

Magno Malta pede 
que exposições 
sejam denunciadas

Em reunião ontem na CPI 
dos Maus-Tratos, o presidente 
do colegiado, senador Magno 
Malta, fez apelo aos cidadãos, 
para que denunciem à polícia 
e ao Ministério Público expo-
sições de arte consideradas 
imorais, e aos conselhos tute-
lares e autoridades, para que 
investiguem o que chamou de 
“exposições criminosas” que 
agridem as crianças.  4

Constituição mantém 
democracia, diz Eunício 
em solenidade  2

Pré-matrícula para 
cursos a distância no 
ILB já está aberta  2

Escolhidos os 27 alunos 
que vão participar do 
Jovem Senador 2017  4

Senador destaca 
atuação da Marinha 
em tecnologia nuclear  4
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SESSãO ESPECIAl NO Se-
nado celebrou ontem o Dia 
Nacional das Micros e Pe-
quenas e Empresas, data que 
marca a sanção do Estatuto 
da Microempresa e da Em-
presa de Pequeno Porte (lei 
9.841/99). No ato, parlamen-
tares e convidados destacaram 
as conquistas que vieram a 
partir do estatuto, a exemplo 
do Simples Nacional, regime 
tributário diferenciado para 
o segmento. Também houve 
críticas a problemas persisten-
tes, entres eles a dificuldade 
de acesso ao crédito bancário.

O pedido para a sessão foi de 
José Pimentel (PT-CE), com o 
apoio de colegas. Participaram 
da mesa, entre outros, o pre-
sidente do Sebrae, Guilherme 
Afif Domingos, e o presidente 
da Frente Parlamentar Mista 
da Micro e Pequena Empresa, 
deputado Jorginho Melo (PR-
-SC). Representou o Ministério 
da Indústria e Comércio Ex-
terior José Ricardo da Veiga, 
secretário especial da Micro 
e Pequena Empresa.

Simples
Pimentel, que também diri-

giu os trabalhos, lembrou que 
a sessão coincide com os dez 
anos de criação do Simples 
Nacional, por meio do qual 
micros e pequenas empre-
sas passaram a pagar, num 
único boleto, oito impostos 
diferentes. Relator do projeto 
durante tramitação no Senado, 
o senador afirmou que graças 
ao Simples o país tem hoje 
mais de 12 milhões de micros 
e pequenas empresas formali-
zadas. Ele lembrou ainda que, 

no período, o segmento gerou 
mais de 8 milhões de empre-
gos com carteira assinada.

— Isso permitiu alavancar 
a economia nesse período, a 
microeconomia e, principal-
mente, a Previdência Social. 
Se analisarmos de 2009 a 2015, 
a previdência contributiva ur-
bana teve saldo positivo, o que 
arrecadamos permitiu pagar 
todas as obrigações urbanas, 
que é o grande peso da folha 
da Previdência.

Desafios
Para ganhar dinamismo, o 

setor precisa enfrentar proble-
mas graves, disse o senador, 
como a imposição do regime 
de substituição tributária, 
pelo qual as empresas são 
obrigadas a recolher, anteci-
padamente, ICMS devido por 
outros contribuintes com os 
quais operam. 

Armando Monteiro (PTB-
-PE) destacou que o Simples 
Nacional significa “menos 
burocracia e menor carga tri-
butária”, fatores que estimulam 
a redução da informalidade na 
economia. Mas reforçou as crí-
ticas à substituição tributária.

— O uso desse instrumen-
to tem sido alargado. Isso 
causa imenso prejuízo para 
as pequenas empresas, com-
promete o capital de giro e 
obriga o repasse desses custos 
financeiros para os preços, o 
que, em muitos casos, pode 
anular os efeitos benéficos 
do próprio regime tributário.

Para Afif Domingos, a ban-
deira da micro e pequena em-
presa “une o Brasil”. Quando 
se trata do tema, disse, nem 

mesmo entre parlamentares 
se pergunta sobre o partido 
de filiação. Apesar disso, ele 
avalia que ainda há no país 
um “ambiente hostil”.

— As micro e pequenas 
empresas representam 98% 
do universo empresarial, mas 
quem dita as normas são os 
outros 2%.

Avanços
Apesar de tudo, o presidente 

do Sebrae afirmou que houve 
grandes avanços, sendo o 
Simples o principal. Ele sa-
lientou o Microempreendedor 
Individual (MEI), para quem 
fatura até R$ 60 mil por ano, 
beneficiado com isenção de 
tributos federais. De acordo 
com Afif Domingos, hoje o 
MEI reúne 7,4 milhões de 
contribuintes.

O deputado Jorginho Melo 
confirmou que, na agenda 
da frente parlamentar, está a 
substituição tributária. Ele cri-
ticou a visão de que o Simples 
é “renúncia, ou favor”.

— Se não fosse esse regime, 
nós não teríamos 12 milhões 
de microempresários no 
Brasil.

José Ricardo da Veiga, do 
Ministério da Indústria e Co-
mércio Exterior, destacou que 
o Congresso reconheceu a 
importância das micros e pe-
quenas empresas em diversos 
momentos. Ele citou a previsão 
de tratamento diferenciado 
ao segmento na Constituição, 
a aprovação do Estatuto e do 
Simples. Segundo Veiga, inter-
locutores estrangeiros destacam 
“a modernidade, a atualidade e 
a força” da legislação brasileira. 

Sessão especial destaca 
importância do Simples
Em homenagem ao Dia Nacional das Micros e Pequenas Empresas, participanes lembraram a 
importância do regime especial de tributação aprovado em 1999 para o estímulo aos empreendedores
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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

 `Plenário  Pronunciamentos
9h Sessão não deliberativa, destinada a 
pronunciamentos.

 `Cdr  Vistoria no rio grande do norte
9h Visita às obras do Eixo Norte nos mu-
nicípios potiguares de Apodi e Assu.

Cármen Lúcia e Eunício na solenidade pelos 29 anos da Constituição

Ao participar da comemo-
ração dos 29 anos da promul-
gação da Constituição, em 
solenidade realizada ontem 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), o presidente do Sena-
do, Eunício Oliveira, desta-
cou a importância da Carta 
Cidadã para a manutenção 
da democracia amparada 
na “combinação de indepen-
dência e harmonia entre os 
Poderes e suas instituições 
republicanas”.

— Somente a partir do res-
peito ao princípio federativo 
de autonomia dos Poderes 
conseguiremos trabalhar 
juntos,  Executivo, legislativo 

e Judiciário,  para aperfeiçoar 
as instituições, fortalecer a 
cidadania e praticar a demo-
cracia de verdade — enfatizou 
o presidente do Senado.

A cerimônia reuniu no STF 
a presidente do tribunal, 
ministra Cármen lúcia, o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
deputados constituintes e 
os ministros do Supremo 
Gilmar Mendes e Alexandre 
de Moraes. 

Da Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado

Está aberta até o dia 15 de 
outubro a pré-matrícula para 
oito cursos a distância com 
tutoria do Instituto legisla-
tivo Brasileiro (IlB). As aulas 
começarão dia 23 deste mês e 
vão até 1º de dezembro.

Os cursos são: Adminis-
tração Pública Descritiva, 
Fundamentos de Ciência 

Econômica, Gestão do Co-
nhecimento legislativo, li-
citação e Contratos Adminis-
trativos e Orçamento Público 
Avançado, entre outros.

Eunício participa de solenidade 
pelos 29 anos da Constituição

ILB abre pré-matrícula para oito 
cursos a distância gratuitos 

 � Saiba mais sobre as novas vagas: 
www.ilbead@senado.leg.br 

 � (61) 3303-1475

 � Veja hotsite sobre a Constituição:  
http://bit.ly/Constituicao30Anos

Armando Monteiro, Afif Domingos, José Pimentel, Jorginho Mello, o empresário Valdir Pietrobon e José da Veiga
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O Senado aprovou ontem a medida 
provisória que permite o parcela-
mento das dívidas perante a União 
de empresas em recuperação judicial 
e participantes do Simples Nacional 
(MP 783/2017). Pelo texto, as empresas 
poderão usar prejuízo fiscal e base 
negativa da Contribuição Social sobre 
o lucro líquido (CSll) para pagar os 
débitos. O texto segue para sanção.

Após acordo de líderes, os senadores 
excluíram os artigos 14 e 18 por con-
siderarem matérias estranhas à MP. 
Segundo o presidente Eunício Oliveira, 
a exclusão desses itens não faz com 
que o texto retorne à Câmara porque 
as emendas não guardam relação com 
o mérito da MP.

Entre os dispositivos excluídos pelos 
senadores, está o perdão de dívidas de 
entidades religiosas e instituições de 
ensino vocacional em relação a todos 
os tributos federais e o que concedia, 
por cinco anos, isenção de tributos 
e contribuições federais para igrejas 
e escolas vocacionais que exercem 
atividade de assistência social sem 
fins lucrativos. A isenção atingiria 
tributos sobre o patrimônio, a renda 
ou os serviços.

Também foi retirada do texto a 
reabertura, por 90 dias, do prazo de 
adesão para o Programa de Estímulo 
à Reestruturação e ao Fortalecimento 
das Instituições de Ensino Superior 
(Proies), que parcela dívidas das 
 faculdades.

Aprovada com modificações, na 
forma do Projeto de lei de Conversão 
(PlV) 23/2017, a medida provisória 
abrange dívidas de natureza tributária 
ou não tributária, inclusive valores 
descontados de terceiros (INSS ou 
IRPF descontados do empregado e 
não recolhidos, por exemplo) ou de 
tributos cujo recolhimento caiba ao 
substituto tributário.

Parcelas
Dívidas iguais ou inferiores a R$ 15 

milhões terão condições especiais, 
com entrada menor e possibilidade de 
uso de créditos derivados de prejuízo.

Os valores mínimos das parcelas 
serão de R$ 200 para pessoa física e 
de R$ 1 mil para pessoa jurídica, com 
correção pela taxa Selic mais 1%. A 
parcela mínima para as empresas 
participantes do Simples Nacional 
(micros, pequenas e médias empresas) 
passa para R$ 400. A emenda também 
garante os mesmos prazos e descontos 
concedidos a empresas maiores.

Dívida total
levantamento da Receita Federal 

de março deste ano demonstra que 
há cerca de R$ 1,67 trilhão de créditos 
a receber pelo órgão, incluindo os dé-
bitos parcelados e com exigibilidade 
suspensa por litígios administrativos ou 
judiciais. Do total, 79,64% (R$ 1,33 tri-
lhão) estão em processo  administrativo 
ou judicial.

No âmbito da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), os da-
dos apontam débitos tributários com 
a União inscritos em dívida ativa da 
ordem de R$ 1,8 trilhão, dos quais 
22,22% (R$ 400 milhões) parcelados, 
garantidos ou suspensos por decisão 
judicial e o restante (R$ 1,4 trilhão) 
exigível.

Com base na estimativa do texto ori-
ginal da MP, a renúncia fiscal de 2018 a 
2020 seria de R$ 6,06 bilhões (Receita 
Federal e PGFN) e a arrecadação líqui-
da, de R$ 11,91 bilhões de 2017 a 2020, 
sendo que, em 2019, haverá queda de 
arrecadação em razão dos efeitos da 
migração de parcelamentos atuais para 
o novo programa.

Carf
Outro item retirado previa que, nos 

julgamentos do Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais (Carf), em 
caso de empate, a decisão seria sempre 
pró-contribuinte. No sistema atual, os 
desempates são resolvidos por meio 
do voto do presidente do colegiado, 
que representa a Receita.

Raimundo lira (PMDB-PB) parabe-
nizou o presidente do Senado, Eunicio 
Oliveira, e os líderes por concordarem 
com a retirada dos “jabutis” do texto 
e acrescentou que não é benéfica a 
edição de Refis em prazo inferior a 
dez anos.

— Isso estimula aqueles que não 
gostam de pagar impostos e deses-

timula aqueles que são corretos no 
recolhimento.

Maus pagadores
Reguffe (sem-partido-DF) votou 

contra o Refis.
— Sou contra essa anistia que o 

governo está dando. Antes de fazer 
um programa para premiar o inadim-
plente deveria fazer um programa para 
 premiar o adimplente.

Ataídes Oliveira (PSDB-TO), relator 
da MP no Senado, apoiou a retirada dos 
“jabutis”, mas defendeu a necessidade 
do Refis para ajudar na recuperação 
da economia.

— Estamos em pleno momento de 
recessão, se não parcelarmos esses im-
postos, eles vão fechar suas empresas, 
principalmente os micro, pequenos e 
médios que geram emprego e renda 
neste país.

Cidinho Santos (PR-MT) observou 
que a MP não perdoa dívidas, apenas 
dá descontos para juros de mora e 
multas.

— Não está perdoando nada.
Para lindbergh Farias (PT-RJ), esse 

Refis beneficia apenas os grandes 
devedores. Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
concordaram.

— Temer dá perdão de dívida para 
poderosos e empresários maus pa-
gadores. E por outro lado acaba com 
direito ao salário mínimo e a carteira 
de trabalho — afirmou Vanessa.

O PlENáRIO DO Senado 
aprovou ontem o projeto que 
regulamenta a distribuição de 
recursos do Fundo Especial de 
Financiamento da Campanha 
(FEFC). O PlC 110/2017, que 
havia passado na madrugada 
pela Câmara dos Deputados, 
também altera regras eleitorais 
e limita gastos de campanha.

O Senado teve pressa para 
votar antes de 7 de outubro 
para que algumas das regras já 
possam valer para as eleições 
de 2018. O texto segue agora 
para a sanção do presidente 
Michel Temer.

Apesar da rapidez na vota-
ção, os senadores decidiram 
retirar dois itens do projeto 
por considerarem estranhos 
ao conteúdo da proposta: um 
artigo permitia a partidos e 
a pessoas físicas ou jurídicas 
quitar multas eleitorais com 
desconto de 90% sobre o valor 
devido, mediante pagamento 
à vista.

— Isso seria uma espécie de 
Refis para os políticos. O proje-
to melhora o sistema eleitoral 
como um todo, o problema era 
o contrabando das multas que 
foi nele incluído. Retirar isso do 
texto já melhora muito. Entre 
o ideal e o possível, o que está 
sendo votado é o possível — 
afirmou Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP).

Outro artigo excluído tratava 

do autofinanciamento. O tex-
to dizia que, nas eleições de 
2018, o candidato a deputado 
(federal, estadual ou distrital) 
poderia usar recursos próprios 
em sua campanha até o mon-
tante de 7% do limite de gastos 
para os cargos estabelecidos 
pelo projeto. Para deputado 
federal, por exemplo, o texto 
prevê teto de R$ 2,5 milhões; 
para estadual e distrital, R$ 1 
milhão.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, também 
mostrou-se contra uma pos-
sível anistia de multas.

— Fazer uma anistia dentro 
da reforma política neste mo-
mento? Era matéria estranha, 
houve pedido de impugnação 
e o Plenário aprovou. A matéria 

trata de tema eleitoral e colocar 
anistia dentro não dá pra de-
fender. Eu não concordo com 
anistia — disse a jornalistas.

Candidatura avulsa
A proposição foi aprovada 

pelo Senado da forma como 
veio da Câmara, proibindo a 
candidatura avulsa. A opção 
gerou protestos de Reguffe 
(sem partido-DF). O parla-
mentar chegou a pedir verifi-
cação de voto, mas não teve o 
apoio necessário:

— Se alguém quiser se filiar a 
um partido, muito bem. É um 
direito. Mas candidatar-se sem 
filiação partidária também é 
um direito, e o eleitor tem a 
liberdade de escolher. Proibir 
isso é antidemocrático. Torna 

a política monopólio dos par-
tidos políticos — argumentou.

Cristovam Buarque (PPS-
-DF) também se disse contra 
a proibição da candidatura 
avulsa e criticou o fato de a 
proposta ter sido aprovada no 
dia em que o Supremo Tribu-
nal Federal tem um julgamento 
sobre tal questão.

— Foi uma provocação da 
Câmara inserir a proibição 
de candidatura avulsa justa-
mente enquanto o STF já tem 
julgamento marcado sobre 
isso — afirmou.

Alterações
O PlC 110/2017 segue de-

cisão do STF que considerou 
inconstitucional a doação de 
pessoas jurídicas para campa-

nhas eleitorais.
Já a propaganda eleitoral 

pelo rádio e pela TV, no se-
gundo turno, ficará menor em 
quantidade de tempo e de dias. 
Atualmente a lei prevê que ela 
comece 48 horas depois de 
proclamado o resultado do 
primeiro turno, com dois blo-
cos diários de 20 minutos para 
cada eleição (presidente da 
República e governador) nos 
locais onde houver a disputa 
para os dois cargos.

Se sancionada a nova regra, a 
propaganda em segundo turno 
começa na sexta-feira seguinte 
à realização do primeiro e o 
tempo total é diminuído para 
dois blocos diários de dez mi-
nutos para cada eleição.

O projeto também permite 
aos candidatos o uso de finan-
ciamento coletivo (crowdfun-
ding) para arrecadar recursos 
de campanha. As instituições 
que trabalham com esse fi-
nanciamento coletivo poderão 
arrecadar recursos para o can-
didato que as contratar desde 
maio do ano eleitoral. 

As arrecadadoras terão de ter 
cadastro na Justiça Eleitoral, 
identificar o doador e lhe dar 
recibo, apresentar ao candi-
dato e ao doador informações 
claras sobre taxas e divulgar 
lista de doadores e quantias 
doadas.

Com Agência Câmara

Projeto que determina como será a divisão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha vai agora para sanção presidencial. Regras valerão para as eleições de 2018

Aprovada regulamentação do fundo eleitoral

Plenário do Senado em sessão que aprovou a regulamentação do fundo para financiamento de campanha

Senado aprova MP do Refis, mas exclui acréscimos da Câmara
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Pedro Chaves (PSC-MS) 
relatou ontem à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE) a visita oficial 
que fez ao Centro Industrial 
Nuclear de Aramar (SP) e ao 
estaleiro naval de Itaguaí (RJ), 

em 28 e 29 de setembro.
O senador, que representou 

a CRE na visita, afirmou que as 
duas instituições da Marinha 
se tornaram ilhas de excelên-
cia, desenvolvem projetos de 
grande relevância e devem 

continuar a ter estímulo do 
governo e do Congresso. Elas 
atuam no projeto de constru-
ção de submarinos nucleares.

— Vi o avanço que a Marinha 
vem obtendo com o submarino 
nuclear, inclusive no domínio 

do enriquecimento do urânio 
e na própria energia nuclear. 
Está muito mais avançado do 
que supomos — ressaltou, 
lembrando a complexidade do 
desenvolvimento desse tipo de 
tecnologia.

Magno Malta (PR-ES) voltou 
a criticar, em Plenário, a mostra 
promovida pelo Santander 
Cultural, em Porto Alegre, 
cancelada depois do protesto 
de frequentadores por identifi-
carem na exposição incitação à 
zoofilia, à pedofilia e ao abuso 
sexual de crianças e adolescen-
tes. Ele classificou a mostra de 
“ato criminoso” patrocinado 
com dinheiro público.

— E o que ficou disso é 
que a sociedade acordou. 
A sociedade não quer mais 
conviver com abusadores, 
aqueles que matam o sonho da 
criança, molestando também 
emocional, moral e psicologi-
camente. E vamos continuar 
incomodando.

Eduardo lo-
pes (PRB-RJ) elo-
giou, na quarta-
-feira, a aprova-
ção da medida 
provisória que 
coloca a Secretaria da Aqui-
cultura e Pesca na Presidência 
da República (MP 782/2017).

O senador disse que a ação 
vai dar mais importância e 
prioridade à secretaria, o que 
vai ajudar na alavancagem do 
setor. Para ele, a pesca pode 
ajudar o país na geração de 
empregos e renda.

— As pessoas não sabem o 
potencial e grandeza desse 
setor. Na Noruega, um dos 
ministérios mais importantes 
é o da Pesca.

O presidente da CPI dos 
Maus-Tratos, Magno Malta 
(PR-ES), fez um apelo para 
que a população denuncie e 
as autoridades investiguem as 
exposições de artes conside-
radas imorais. A CPI se reuniu 
em sessão secreta ontem para 
ouvir o depoimento de quatro 
pessoas sobre denúncia de 
violência e maus-tratos.

O senador considerou crimi-
nosas as recentes exposições 
no Museu de Arte Moderna 
(MAM), em São Paulo, e no 
Santander Cultural, em Porto 
Alegre. No MAM, uma criança 
foi filmada interagindo com 
um artista nu que fazia per-
formance. Já a mostra Que-
ermuseu foi cancelada após 
polêmica nas redes sociais 
em que foi acusada de fazer 
apologia a pedofilia e zoofilia. 

— Conclamo que os con-
selhos tutelares cumpram 
seu papel, de ir ao local, e 
chamo a atenção ao cidadão 
para denunciar, por telefone, 
ir ao Ministério Público e à 
 delegacia — disse Malta.

Entre os depoimentos, esta-
vam o da dona de casa luana 
Batista dos Santos, que foi 

presa em Goiás, acusada de 
espancar e ameaçar de morte 
o filho de 7 anos. Ao final da 
reunião, Malta reafirmou que 
a CPI vai investigar as denún-
cias de maus-tratos contra as 
crianças. 

A comissão criou um e-mail 
para receber as denúncias: 
cpimt@senado.leg.br.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, anunciou 
o resultado final do Projeto 
Jovem Senador 2017. O 
primeiro lugar ficou com 
a aluna Bruna Neri Car-
doso Brandão, do Colégio 
Militar Dom Pedro II, de 
Brasília. Em segundo lugar, 
ficou Silmark de Araújo 
Alencar, de Dom Pedro 
(MA). E em terceiro lugar, 
Raissa de Souza Reis, de 
Manaus.

O senador classificou o 
projeto como uma impor-
tante iniciativa do Senado, 
principalmente por ser 
voltado aos jovens. 

Os estudantes são sele-
cionados por meio de um 
concurso de redação e os 
autores das 27 melhores   
— uma de cada unidade 
da Federação — são con-
vidados a participar, em 
Brasília, de uma semana 
de atividades no Senado. 

Em 2017, o Jovem Se-
nador recebeu 154 mil 
redações e contou com o 
apoio de mais de 10 mil 
professores.

O projeto permite ao 
estudante atuar como se-
nador, representando seu 
estado, acompanhando 
as rotinas legislativas e até 
apresentando propostas. 
Desde 2011, eles já apre-
sentaram 45 sugestões 
legislativas à Comissão de 
Direitos Humanos e legis-
lação Participativa (CDH), 
das quais 37 transforma-
ram-se em projetos de lei.

O Jovem Senador faz 
parte da Política de Res-
ponsabilidade Social do 
Senado.

A COMISSãO DE Relações 
Exteriores (CRE) aprovou 
ontem um acordo assinado 
entre o Brasil e a Itália e outro 
entre o Brasil e a Irlanda. O 
primeiro trata do reconheci-
mento recíproco das carteiras 
de habilitação (PDS 172/2017). 
O segundo trata da cooperação 
na área da educação (PDS 
162/2017). Os dois acordos 
agora vão para o Plenário.

Atualmente, a Itália não 
reconhece a carteira nacional 
de habilitação (CNH) emitida 
no Brasil, exigindo dos brasi-
leiros a obtenção da carteira 
italiana de motorista, por meio 
do pagamento de taxas e da 
realização de exames.

O governo brasileiro cobrava 
da Itália o cumprimento da 
Convenção de Viena, que trata 
do reconhecimento recíproco 
desses documentos. Ressalta-
va-se nas negociações que o 
Brasil cumpre essa convenção 
em relação à carteira italiana. O 
governo italiano alegava que a 
Convenção de Viena não cobre 
integralmente suas exigências, 
fazendo necessária a assinatura 
de um acordo bilateral.

O acordo permite aos porta-
dores das carteiras de habilita-
ção emitidas por Brasil ou Itália 
convertê-las em documento de 
habilitação caso estejam mo-
rando no outro país. A medida 

tem o potencial de beneficiar 70 
mil brasileiros que hoje vivem 
na Itália, segundo o Itamaraty.

Na CRE, o relatório de José 
Medeiros (Pode-MT) foi lido 
por Ana Amélia (PP-RS), que 
ressaltou o fato de que a gran-
de comunidade brasileira que 
mora no país europeu ficará 
livre da burocracia.

— Quem tiver a habilitação 
brasileira poderá solicitar 
às autoridades italianas a 
conversão da sua carteira de 
habilitação, sem submeter-se 
a exames teóricos e práticos 
de condução, além de se livrar 
das taxas — disse Ana Amélia.

Estudo universitário
Quanto ao acordo educacio-

nal, a relatoria coube a Antonio 
Anastasia (PSDB-MG). Ele 
lembrou que a Irlanda é um 

dos países mais procurados 
por estudantes brasileiros. Se-
gundo o senador, a procura se 
dá para estudos universitários, 
pesquisas e intercâmbios. 

A mensagem do Itamaraty 
ressalta que a cooperação 
pode incluir o intercâmbio de 
estudantes, professores e pes-
quisadores, além de programas 
e projetos desenvolvidos pelos 
Ministérios da Educação de 
ambos os países.

O acordo prevê o ofereci-
mento de bolsas de estudos aos 
contemplados, uma vez que 
tem como um de seus focos o 
estímulo à educação de quali-
dade e à pesquisa científica e 
tecnológica.

Segundo o texto aprovado, 
caberá aos respectivos gover-
nos atuar pelo estreitamento 
de laços entre suas instituições 

educacionais e profissionais. As 
políticas de educação também 
deverão facilitar a participação 
em cursos de treinamento e em 
viagens de estudos.

O acordo ainda prevê par-
cerias e redes entre univer-
sidades, centros de pesquisa 
e agências governamentais. 
Também objetiva estimular 
o contato, a cooperação e o 
intercâmbio entre professores, 
pesquisadores, estudantes e 
gestores das duas nações.

O acordo privilegia a partici-
pação em congressos, seminá-
rios, simpósios e outros eventos 
acadêmicos e científicos, assim 
como da organização conjunta 
destes eventos. 

Outra área coberta é a trata 
sobre a visita de especialistas 
e o desenvolvimento conjunto 
de materiais didáticos.

Acordo com Itália de reconhecimento 
de carteira de habilitação avança

Collor conduz reunião em que a Comissão de Relações Exteriores aprovou acordos do Brasil com Itália e Irlanda

Presidente da CPI dos Maus-Tratos, Magno Malta pede ação de cidadãos

Chaves relata avanços do país no domínio da tecnologia nuclear

Magno Malta 
volta a criticar 
exposições

Setor da pesca gera 
emprego e renda, 
afirma Lopes

Mostra de arte imoral deve ser denunciada, diz senador

Eunício anuncia 
vencedores do 
Projeto Jovem 
Senador 2017Outro acordo que foi aprovado ontem por comissão e agora irá para o Plenário trata do intercâmbio educacional entre o Brasil e a Irlanda
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