
Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

 –
 12

/7
/2

01
7

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do
Wa

lde
mi

r B
arr

eto
/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

Ma
rco

s B
ran

dã
o/

Se
na

do
 Fe

de
ral

        www.senado.leg.br/jornal Ano XXIII — Nº 4.788 — Brasília, terça-feira, 10 de outubro de 2017

Cássio diz confiar no STF como 
o guardião da Constituição

É preciso melhorar critérios para 
cursos do Pronatec, aponta debate

Plenário deve 
votar hoje 
projetos de 
segurança 
Criação de polícias penais, instituição de um fundo 
nacional de segurança pública e decisão sobre foro de 
julgamento de militares em missões estão na pauta

O s senadores anali-
sam nesta semana 
uma série de pro-

postas relacionadas à segu-
rança pública.

Uma delas cria as polícias 
penais federal, estaduais 
e distrital. Outro projeto 
transfere para a Justiça Mi-
litar o julgamento de mili-
tares por crimes cometidos 
em missões de  garantia da 

lei e da ordem.
Também pode ser votada, 

em primeiro turno, a pro-
posta que cria o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Segurança Pública.

O Plenário deve avaliar 
ainda um projeto que 
permite aos delegados de 
polícia conceder medidas 
protetivas a mulheres víti-
mas de violência.  3

Sessão pede valorização do professor e da educação
Parlamentares e convidados cobraram a 

valorização dos profissionais de ensino e mais 
esforços para melhorar a educação no Brasil, 
em sessão especial em homenagem ao Dia 
do Professor, comemorado em 15 de outubro. 

Eles concordaram que só uma educação de 

qualidade pode desenvolver o país e diminuir 
as desigualdades. 

Os participantes também homenagearam a 
professora Heley Batista e as crianças mortas 
em incêndio criminoso em creche na cidade 
mineira de Janaúba, na semana passada.  2

O presidente em exer-
cício do Senado, Cássio 
Cunha Lima, disse que 
confia no julgamento de 

amanhã do STF que dirá se 
medida cautelar aplicada a 
parlamentar deve ter con-
firmação do Congresso.  2

Especialistas ouvidos ontem 
na Comissão de Educação dis-
seram que a oferta de cursos 
do Pronatec não corresponde 

à demanda de mercado. Eles 
sugeriram aperfeiçoamentos 
nos critérios que definem as 
vagas que serão abertas.  3

Senadores podem aprovar nesta semana a criação das polícias penais, que já passou por votação em primeiro turno

O senador Cristovam Buarque (2º à dir.) preside a sessão de comemoração do Dia do Professor no Plenário do Senado

Roberto Muniz (2º à esq.) fará relatório sobre o programa de cursos técnicos

Cássio fala sobre decisão que STF tomará e que deve se aplicar a Aécio

Sancionada lei 
sobre servidores 
de cartórios

Começou a valer ontem a 
lei que regulariza a situação 
dos servidores concursados 
de cartórios que mudaram de 
unidade de 1988 a 1994, entre a 
promulgação da Constituição 
e o início da vigência da Lei 
dos Cartórios.  3

Maternidade 
precoce ainda 
é alta, dizem 
especialistas

Segundo o Ministério da 
Saúde, meninas de 10 a 19 
anos foram responsáveis 
por 18,14% dos nascidos no 
Brasil em 2015, índice ainda 
considerado alto. Para es-
pecialistas, a gravidez pre-
coce é um problema social 
grave, pois as jovens mães 
abandonam os estudos e 
ficam menos aptas para 
o mercado de trabalho.  4

Leia, encartado na 
edição de hoje,  
o Monitor Fiscal

Gravidez precoce potencializa 
riscos para a mãe e o bebê
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Cristovam Bu-
arque (PPS-DF) 
advertiu que, se 
as autoridades e 
lideranças polí-
ticas não forem 
capazes de en-
contrar a saída do labirinto no 
qual o país está, é possível que 
o povo, nas próximas eleições, 
eleja alguém que coloque em 
risco a via democrática.

— O povo quer ter o poder de 
escolher as coisas pelas urnas. 
Mas quando ele sente que tem 
caos, insegurança, que as coisas 
não funcionam, que os dirigen-
tes não dão bons exemplos, o 
povo é capaz de abrir mão do 
poder de determinar as coisas 
pelas urnas e aceitar ser con-
trolado pelas armas.

O Dia DO Professor, 15 de 
outubro, foi lembrado ontem 
em sessão especial no Plená-
rio. além de cobrarem mais 
valorização dos profissionais 
de ensino, parlamentares e 
convidados aproveitaram para 
homenagear a professora e as 
crianças mortas em incêndio 
criminoso numa creche em Ja-
naúba, norte de Minas Gerais. 
a tragédia deixou até agora 11 
mortos, sendo nove crianças 
e dois adultos, entre eles a 
professora Heley Batista, de 43 
anos, que, segundo a polícia, 
salvou vários alunos.

— O docente enfrenta uma 
série de dificuldades pela falta 
de valorização profissional. 
Nossa mais recente heroína 
é Heley Batista. Saúdo os 
professores que precisam ser 
heróis dia após dia, enfren-
tando adversidades de todos 
os tipos em todas as regiões 
do país — afirmou Oswaldo 
Saenger, do Colégio Projeção.

O vice-reitor da UnB, En-
rique Huelva, lembrou que 
os países que investiram em 
educação progrediram muito 
e agora estão colhendo os 
frutos dessa opção acertada. 

Ele defendeu a universidade 
de qualidade e gratuita.

Jorge Viana (PT-aC) também 
destacou que todos os países 
que investiram em educação 
obtiveram sucesso.

— Temos que mudar o mo-
delo adotado pelo Brasil para 
nos livrarmos dessa pecha de 
sermos um país que não leva 
a educação a sério.

Fátima Bezerra (PT-RN) lem-
brou que o Fundeb está com-
pletando 11 anos e tem vigência 
somente até 2020. Ela é relatora 
de uma proposta de emenda à 
Constituição, de Lídice da Mata 
(PSB-Ba), que torna o fundo 
uma política permanente.

a sessão foi presidida por 

Cristovam Buarque (PPS-DF), 
que defendeu a igualdade de 
oportunidades entre ricos e 
pobres no campo da educação.

— Um país onde não há 
igualdade de oportunidade 
não é uma nação. É a escola 
que é capaz de trazer coesão e 
fazer o país avançar em direção 
ao futuro. Vamos superar tudo 
quando tivermos uma escola 
que seja das melhores do 
mundo e o filho do mais pobre 
tenha a mesma oportunidade 
que o filho do mais rico. 

Também participaram da 
homenagem Valdir  Raupp 
(PMDB-RO), Hélio José 
(PMDB-DF) e Vanessa Graz-
ziotin (PCdoB-aM).

Sessão marca importância 
de valorização do professor
Participantes da sessão especial do Senado em homenagem ao Dia do Professor lembraram a morte da 
professora Heley Batista, no incêndio na creche em Janaúba, e pediram mais atenção para a educação
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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

 `Ce  Institutos federais de educação
9h Sabatina de Christian Oliveira, indica-
do a diretor da Ancine. Depois, a comis-
são faz audiência sobre institutos fede-
rais de educação.

 `CI  Licenciamento de hidrelétricas
9h Na pauta de 7 itens, projeto que cria 
regime diferenciado de licenciamento 
ambiental para hidrelétricas.

 `CPI mIstA dA JBs  depoimentos
9h A CPI ouve depoimentos de José Cláu-
dio Rego Aranha e Maria Fernanda Ra-
mos Coelho. 

 `CdH  Acesso à Justiça
9h30 A comissão faz ciclo de deba-
tes com o tema “Garantia institucio-
nal do acesso à Justiça e a imparcialida-
de do juiz”.

 `CAe  Política monetária
10h Leitura de indicados para o Cade e 
audiência pública com presidente do 
Banco Central sobre perspectivas para a 
política monetária. 

 `CmA  Construções em rodovias
11h30 Na pauta de 12 itens, projeto que 
flexibiliza o limite de faixas não edificá-
veis em rodovias e ferrovias. 

 `CRA  emendas ao Orçamento
11h30 Análise de emendas da comissão 
ao Orçamento de 2018.

 `PLenáRIO  Julgamento de militares
14h  Na pauta, o PLC 44/2016, que trans-
fere à Justiça Militar o julgamento de cri-
mes cometidos por militares em missões. 

 `CCt  Fundo científico
14h30 Análise de emendas ao Orçamen-
to e de projeto que destina recursos de 
loterias para fundo científico. 

 `CmmC  Acordo do Clima
14h30 Audiência sobre o papel das con-
ferências das Partes na elaboração do 
Acordo do Clima e a importância do pro-
tagonismo brasileiro. 

 `CmO  Orçamento
14h30 Reunião do Colégio de Líderes na 
Comissão Mista de Orçamento para tra-
tar da Lei Orçamentária Anual para 2018. 

 `mP 785/2017  mudanças no Fies
14h30 A comissão mista responsável 
por analisar a MP, que altera o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies), vo-
ta relatório.

 `mP 796/2017  Recine
14h30 Análise pela comissão mista do 
relatório sobre a MP, que retoma o prazo 
original de utilização do Recine.

 `mP 787/2017  desapropriação
15h30 A comissão mista responsável pe-
la MP, sobre desapropriação de imóvel 
no Espírito Santo, analisa relatório. 

Jorge Viana discursa na tribuna, ouvido pelos participantes da sessão

Cássio diz que confia no Supremo 
como guardião da Constituição

O presidente em exercício do 
Senado, Cássio Cunha Lima, 
manifestou confiança no julga-
mento de amanhã do Supremo 
Tribunal Federal sobre a ação 
direta de inconstitucionalida-
de (aDi) que vai determinar se 
medidas cautelares aplicadas 
a parlamentares devem ter a 
confirmação, no prazo de 24 
horas, pela Casa legislativa 
correspondente. O entendi-
mento será aplicado à decisão 
do STF que afastou o senador 
aécio Neves (PSDB-MG) do 
mandato. O Plenário do Se-
nado também deve analisar 
a medida na terça-feira da 
semana que vem.

— Nós confiamos no Su-

premo como guardião da 
Constituição. Como redator 
da Constituição, não. Então, 
essa confiança está estabele-
cida, está mantida e vamos, 
portanto, esperar o resultado 
do julgamento.

Cássio participou ontem 
da abertura de um seminário 
sobre reforma política reali-
zado no instituto de Direito 
Público (iDP) em São Paulo. 
Ele classificou a aprovação do 
fim das coligações em eleições 
proporcionais a partir de 2020 
e o estabelecimento da cláu-
sula de barreira como avanços 
importantes.

Da Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado

Valdir Raupp defende 
adoção do sistema 
eleitoral misto

Democracia está 
em risco no Brasil, 
adverte Cristovam

Lindbergh pede volta 
de conteúdo local na 
indústria do petróleo

Valdir Raupp 
(PMDB-RO) de-
fendeu a ado-
ção do sistema 
eleitoral misto 
nos termos do 
substitutivo que 
apresentou na Comissão de 
Constituição e Justiça às PECs 
61/2007, 90/2011 e 9/2015.

De acordo com o substi-
tutivo, metade das vagas da 
Câmara será preenchida pelo 
sistema majoritário e metade 
será preenchida pelo sistema 
proporcional em lista fechada.

— Promovemos, com essa 
medida, uma regra clara, de 
conversão de votos em cadei-
ras, que permite que o eleitor 
saiba exatamente quem é o seu 
representante distrital.

L i n d b e r g h 
Farias (PT-RJ) 
defendeu on-
tem a adoção de 
medidas para a 
retomada eco-
nômica do Rio 
de Janeiro e do país. Ele cobrou 
investimentos públicos, criticou 
incentivos fiscais concedidos 
indevidamente pelo governo 
do Rio e sugeriu a volta da po-
lítica de conteúdo local para as 
indústrias naval e do petróleo. 

Segundo ele, a isenção para 
importação de bens destinados 
a essas indústrias estimula a 
compra de produtos fora do 
Brasil, gerando emprego em 
outros países.
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O aperfeiçoamento dos cri-
térios usados pelo Ministério 
da Educação para a oferta de 
vagas do Programa Nacional 
de acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec) foi um 
dos principais pontos deba-
tidos ontem em audiência 
pública da Comissão de Edu-
cação (CE). O debate foi feito 
para embasar o relatório que 
a comissão vai fazer dentro da 
proposta de analisar políticas 
públicas — no caso da CE, o 
tema deste ano é o Pronatec.

O programa tem como obje-
tivo democratizar a oferta de 
cursos técnicos e profissionais 
de nível médio e de formação 
continuada para trabalha-
dores. Segundo a secretária 
de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da 
Educação, Eline Nascimento, 
o mapa de demandas do 
programa leva em conta não 
só as vagas com potencial de 
empregabilidade, mas tam-
bém aquelas em atividades 
empreendedoras e  específicas 
de cursos técnicos.

Para o auditor de Controle 
Externo do Tribunal de Contas 
da União (TCU) almir Mene-
zes,  há uma desconexão entre 
os cursos ofertados e as neces-
sidades do mercado. Segundo 
ele, falta apoio metodológico 
aos municípios, o que acaba 
gerando distorções.

Aperfeiçoamento
Lucas Mation, chefe da as-

sessoria Técnica da Presidên-
cia do instituto de Pesquisa 
Econômica aplicada (ipea), 
disse que é preciso estabelecer 
um  conjunto de regras míni-
mas para a definição das vagas. 

Mation destacou que uma 
pesquisa do ipea mostrou 
que, quando se consideram 
as vagas do Pronatec ofertadas 
com base em demanda de em-
presas, a empregabilidade é 
muito maior e elas coincidem 
com as ocupações com maior 

crescimento de emprego no 
futuro. isso não acontece com 
as vagas apontadas pelo go-
verno porque as informações, 
em geral, são defasadas, disse.

Orçamento
Eline Nascimento, do MEC, 

explicou que, depois de detec-
tadas as demandas, o minis-
tério combina as prioridades 
com os demandantes, já que 
não há recurso para todas as 
vagas solicitadas. Boa parte 
dos recursos, afirmou, está 
sendo usada para pagar pas-
sivos que vêm desde 2014, 
motivo pelo qual o número 
de vagas caiu a partir de 2015.

— Não posso desconsiderar 
que o número de vagas não 
é maior porque o programa 
está acabando, mas porque 
estamos vivendo um momen-
to difícil economicamente 
— disse.

Para o diretor de Educação 
e Tecnologia da Confederação 
Nacional da indústria (CNi), 
Rafael Lucchesi, é preciso ter 
uma visão de Estado sobre o 
Pronatec e não tratá-lo como 
ação específica de apenas um 
governo, com cortes expres-
sivos no orçamento quando 
é conveniente. Ele disse 
considerar o investimento 
no ensino técnico no Brasil 
proporcionalmente baixo, já 
que a maior parte da popula-
ção não tem acesso ao ensino 
superior.

— Nós temos, no Brasil, 
83% dos jovens que não vão 
para a universidade e não há 
uma política pública que se 
preocupe com a identidade 
social desses indivíduos. 

O relatório sobre o Pronatec, 
feito pela Comissão de Educa-
ção, será elaborado pelo sena-
dor Roberto Muniz (PP-Ba), 
que pediu a audiência. Para 
o senador, é preciso ter mais 
dados sobre o programa, para 
que seja possível aperfeiçoar 
o que já é feito.

a r m a n d o 
Monteiro (PTB-
-PE) criticou o 
Ministério da 
Saúde por tentar 
“esvaziar o proje-
to da Hemobrás” em Pernam-
buco. Ele cobrou posição do go-
verno para manter a fabricação 
do fator Viii (insumo usado por 
hemofílicos) na estatal. Para 
o senador, a possibilidade de 
deslocar a produção do fator 
Viii para o Paraná e a quebra 
do contrato de transferência 
de tecnologia serão um “golpe” 
contra Pernambuco.

a Lei Maria da Penha é uma 
excelente norma que não é 
posta em prática por falta de 
equipamentos e de atenção do 
poder público, disse Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-aM). a 
senadora classificou como alar-
mantes os índices de crimes 
contra a mulher e pediu mais 
ações de proteção. Ela citou a 
discriminação no trabalho e 
afirmou que não há exagero 
nas reclamações das mulheres:

— Não tem nada de “mimi-
mi”. O que tem é a realidade 
nua e crua da situação em que 
vivem as mulheres no país.

Está em vigor desde on-
tem a Lei 13.489/2017, que 
regulariza a situação de 
servidores concursados 
de cartórios que mudaram 
de unidade de 1988 a 1994, 
entre a promulgação da 
Constituição e o início da vi-
gência da Lei dos Cartórios. 

Sancionada na sexta-
-feira, a lei tem origem no 
Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 80/2015, aprovado 
em setembro no Senado.

O texto foi relatado por 
Benedito de Lira (PP-aL)

Fátima Be-
zerra (PT-RN) 
disse ontem  
que um incên-
dio destruiu 
mais de cem 
casas no assentamento Oito 
de Março, em Natal, na se-
mana passada. a senadora 
relatou que há mais de cinco 
anos cerca de 250 famílias 
vivem nessa área à espera da 
liberação de casas do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida.

Segundo ela, seis empre-
endimentos do programa já 
estão concluídos, mas não 
foram entregues. 

alvaro Dias 
(Pode-PR) de-
fendeu audito-
ria na aplicação 
de recursos no 
projeto de lan-
çamento do foguete Cyclo-
ne-4, na Base de alcântara, 
no Maranhão. Segundo ele, o 
Cyclone-4 surgiu de um acordo 
entre Brasil e Ucrânia que já foi 
cancelado. O senador apresen-
tou dados que revelam gastos 
superiores a R$ 464 milhões 
na implantação do projeto e 
lamentou que os contribuintes 
não tenham informações a 
respeito do dinheiro investido.

Reguffe (sem 
partido-DF) de-
fendeu em Ple-
nário projeto de 
sua autoria que 
altera a forma de 
eleição do Comitê Olímpico 
do Brasil (COB) ampliando 
o número de eleitores para 
garantir mais representativi-
dade à instituição. O senador 
propõe que os eleitores sejam 
os atletas que já representaram 
o Brasil em Jogos Olímpicos. 
atualmente estão aptos a votar 
apenas os presidentes das con-
federações. Ele lembrou que o 
COB recebe dinheiro público.

Elmano Férrer 
(PMDB-Pi) aler-
tou ontem para 
o baixo nível dos 
reservatórios de 
água no Piauí. 
Ele mencionou manchete de 
jornal do estado que aponta 
volume abaixo de 10%. Férrer 
observou que os reservatórios 
construídos não têm sido sufi-
cientes para armazenar água 
para a população local.

Para ele, o setor público 
não foi competente para fa-
zer obras de infraestrutura e 
dar à região instrumentos de 
convivência com a seca.

O senador Jorge Viana (PT-
-aC) lamentou ontem que o 
Brasil veja a amazônia como 
um problema. Para ele, a re-
tomada da economia do país 
passa pela região. 

Ele lembrou que lá estão 
20% da biodiversidade do 
planeta e matérias-primas 
necessárias para uso em duas 
das indústrias que mais cres-
cem no mundo: cosméticos e 
fármacos. 

Viana ressaltou que o turis-
mo é outro setor de destaque, 
mas o país nada faz para 
explorar o potencial dessa 
atividade.

a SEGU R a Nç a Pú BL i-
Ca é tema de uma série de 
propostas que podem ser 
votadas nesta semana no 
Senado. Na pauta do Plenário 
está a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que cria 
as polícias penais federal, es-
taduais e distrital. De autoria 
do senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB), a PEC 14/2016 
acrescenta essas polícias ao 
rol dos órgãos do sistema de 
segurança pública e determina 
como sua competência a se-
gurança dos estabelecimentos 
penais e a escolta de presos. 
a proposta já foi votada em 
primeiro turno e, se for apro-
vada, seguirá para a Câmara. 

Também está na pauta o 
projeto (PLC 44/2016) que 
transfere para a Justiça Mi-
litar o julgamento de crimes 
cometidos por militares em 
missões de garantia da lei e 
da ordem. 

Outro texto pronto para a 

votação em primeiro turno é a 
PEC 24/2012, que cria o Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Segurança Pública. O 
objetivo é financiar ações de 
aparelhamento, capacitação e 
integração das forças policiais 
dos estados.

Pode ser votado, ainda, o 
PLC 7/2016, que altera a Lei 
Maria da Penha para permitir 

que delegados de polícia con-
cedam medidas protetivas a 
mulheres vítimas de violência. 
a proposta também determina 
que mulheres em situação de 
violência doméstica passem 
a contar com a garantia de 
atendimento policial especia-
lizado, ininterrupto e prestado 
preferencialmente por servi-
dores do sexo feminino.

Pode ser votada em 2º turno PEC que transforma agentes penitenciários em policiais penais. Também 
está pronto para análise texto que cria fundo destinado a financiar integração e aparelhamento de polícias

Segurança é destaque na 
pauta de hoje do Plenário

Cássio é autor da PEC das polícias penais, que será votada em 2º turno

Pronatec não atende demanda de 
mercado, afirmam especialistas

Armando critica 
esvaziamento da 
Hemobrás em Pe

Vanessa Grazziotin 
pede mais ações de 
proteção à mulher

entra em vigor lei 
sobre servidores 
de cartórios

Fátima Bezerra 
cobra moradias 
para assentados

Alvaro Dias quer 
auditoria em 
projeto de foguete

Reguffe defende 
mudança no Comitê 
olímpico do Brasil

elmano Férrer 
alerta para falta 
de água no Piauí

Saída da crise passa 
pela Amazônia, 
avalia Jorge Viana
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NO BRaSiL, EM 2015, foram 
cerca de 574 mil crianças nas-
cidas vivas de mães entre 10 
e 19 anos. Em todo o mundo, 
uma em cada cinco mulheres 
será mãe antes de terminar a 
adolescência. Os dados são do 
Sistema de informação sobre 
Nascidos Vivos, do Ministério 
da Saúde, divulgado neste 
ano, e do relatório Materni-
dade Precoce: enfrentando 
o desafio da gravidez na 
adolescência, do Fundo 
de População das Nações 
Unidas, de 2013.

Segundo o relatório, a taxa 
de natalidade das adolescen-
tes brasileiras entre 15 e 19 
anos foi de 71 em cada mil, 
não tão distante assim do 
afeganistão, de 90 em cada 
mil, país muçulmano onde 
ainda é tradição casar cedo as 
meninas. Na França, o número 
ficou em 12 para cada mil. 

apesar de a taxa de fecun-
didade no Brasil estar abaixo 
da média mundial, na faixa 
etária entre 10 a 19 anos de 
idade essa média é elevada, 
diz anna Cunha, oficial das 
Nações Unidas.

a gravidez precoce tem 
consequências sérias para a 
vida das jovens e para o país. 
Segundo especialistas, além 
de riscos para a mãe e o bebê, 
a gestação precoce leva as 
jovens a enfrentar conflitos 
psicológicos e familiares, 
abandonar os estudos e ter 
maior dificuldade para se en-
caixar no mercado de trabalho.

— Voltamos ao passado 
quando permitimos que me-
ninas engravidem nessa fase. 
isso é da época das nossas avós 
e bisavós. Passamos anos ten-
tando sair desses casamentos 
arranjados, para ainda termos 

um número tão expressivo de 
adolescentes grávidas — afir-
ma a psicóloga ana Carolina 
Linhares, do Centro de aten-
ção integral a adolescentes de 
Brasília (adolescentro).

a ginecologista do adoles-
centro Cecília Vianna diz que 
as causas da gravidez na ado-
lescência são múltiplas, po-
dendo ser, inclusive, o desejo 
da própria adolescente. a mé-
dica explica, no entanto, que 
a maioria dos casos se deve 
à desestruturação familiar. 
Contam igualmente o histórico 
de gravidez adolescente na 
família e falhas na orientação 
sobre a sexualidade.

Vulnerabilidade
apesar de ocorrer em di-

ferentes grupos, os estudos 
demonstram que a gravidez na 
adolescência está relacionada 
a baixa renda, deficit de esco-
laridade e poucas perspectivas 
intelectuais, sociais e profissio-
nais. além da vulnerabilidade 
social, a saúde da jovem grávida 

também fica ameaçada. 
— a mulher grávida pre-

cocemente pode apresentar 
sérios problemas durante a 
gestação, inclusive risco de 
morte — alerta a ginecologista.

Para atender um desejo do 
namorado, de 21 anos, uma 
jovem da periferia de Brasília 
decidiu engravidar aos 16, 
mesmo sem nenhum dos dois 
estar empregado. a jovem 
abandonou os estudos para 
se dedicar ao bebê.

—Eu conhecia os métodos 
[para não engravidar], mas 
o meu namorado queria ser 

pai, a camisinha estourou e 
eu engravidei — relata a ado-
lescente, cuja mãe também 
engravidou aos 14 anos.

a repetição de padrão tam-
bém contribui para a gravidez 
na adolescência. Em 66% dos 
casos, as jovens apresentam as 
mesmas experiências vividas 
por suas mães e avós. 

a psicóloga ana Carolina diz 
que, ao ficar grávida, é funda-
mental que a garota não aban-
done os estudos. Por lei, as 
instituições de ensino devem 
estar preparadas para forne-
cer atendimento qualificado. 
além disso, a partir do oitavo 
mês de gestação e durante três 
meses, a estudante grávida 
ficará assistida pelo regime de 
exercícios domiciliares. 

Violência
Segundo o Estatuto da Crian-

ça e do adolescente (ECa), 
considera-se criança a pessoa 
até 12 anos incompletos, e 
adolescente entre 12 e 18 anos. 
No caso de sexo com crianças 
ou adolescentes abaixo da 
idade de consentimento (no 
Brasil essa idade é 14 anos), 
o abuso sexual é legalmente 
presumido como ato crimi-
noso, independentemente de 
ter havido ou não violência 
quando o parceiro for maior de 
18 anos. O Código Penal define 
como estupro de vulnerável “o 
ato de ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso 
com menor de 14 anos”. a pena 
para esse crime é reclusão de 
8 a 15 anos.

aguarda votação na Câ-
mara o PLS 13/2010, da ex-
-senadora Marisa Serrano, 
que institui a Semana Nacio-
nal de Prevenção à Gravidez 
na adolescência. Para ela, as 
repercussões sociais, emo-
cionais e físicas da gravidez 
precoce na vida de crianças 
e adolescentes justificam a 
realização do evento. 

Para a procuradora da 
Mulher no Senado, Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-aM), o 
país precisa de um sistema 
educacional que se preocupe 
com essa questão, com pro-
fissionais qualificados que 
deem aos jovens a orientação 
adequada, para que saibam 
se prevenir de uma gravidez 
indesejada:

— Tenho certeza de que 
esses números diminuirão 
muito se meninas e meninos 
forem orientados.

Gravidez precoce ainda é alta, mostram dados
Índice é maior entre meninas pobres, negras, de baixa escolaridade e cujas mães também engravidaram cedo. Para especialistas, só a educação pode mudar essa realidade

Veja todas as edições do especial Cidadania em www.senado.leg.br/especialcidadania

Cartilha para adolescentes
http://bit.ly/cartilhaRNPI

Cartilha para a menina
http://bit.ly/cartilhaMenina

Saiba mais

Adolescentes grávidas em Cuiabá: projeto do município oferece informações sobre saúde e cidadania em diversas oficinas

Ana Carolina Linhares, psicóloga do 
Adolescentro, na capital federal

Vanessa Grazziotin, procuradora 
da Mulher no Senado

Débora Brito infância e adolescência ameaçadas

Projeto prevê ações 
para conscientizar 
adolescentes

norte e nordeste têm os maiores 
números relativos de casos
Nascidos vivos de mães na faixa de 10 a 
19 anos por região, em 2015. Números 
absolutos e % em relação ao total

Queda é tímida, taxas continuam elevadas
Número de nascidos vivos de mães adolescentes 
e percentuais em relação ao total de nascidos 
vivos (comparativo entre 2005 e 2015)

Faixa etária das mães
           Entre 10 e 14 anos                  Entre 15 e 19 anos

• Prevalece em famílias 
de baixa renda
• É maior em áreas rurais 
• Nas cidades, ocorre 
mais nas periferias
• Potencializa o risco de bebês 
prematuros e de baixo peso
• Diminui conforme aumenta 
a escolaridade das jovens

Fonte: Ministério da Saúde

Apesar de a taxa de natalidade entre jovens ter caído 17% de 2005 a 2015, os números continuam altos, 
colocando o Brasil entre os países onde a gravidez precoce é um problema social e de saúde pública
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Cartilha para o menino
http://bit.ly/cartilhaMenino

Programa Cidadania, da TV Senado
http://bit.ly/CidadaniaGravidez

82.112
25,58%

43.369
17,51%

179.332
15,00%

180.186
21,30%

62.565
15,39%

Brasil: 
547.564
18,14%25

15

5

20

10

0
2005 2015

661.137
20,9%

547.565
17,26%

26.752
0,881%

26.700
0,884%

%


