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Senado recebe apoio  
do Planalto sobre MPs
Prazo para deliberação 
estabelecido por Renan tem 
a concordância de Dilma

Em reunião com 
a presidente 
Dilma Rousseff, o 

presidente do Senado, 
Renan Calheiros, recebeu 
apoio para a decisão da 
Casa de não votar medidas 
provisórias que cheguem 
da Câmara com menos 
de sete dias de validade. 
Dilma esteve com o senador 
no lançamento do Plano 
Agrícola. Renan afirmou a 
disposição do Senado em 
colaborar com o aumento 
da competitividade da 
economia brasileira.  2 e 3 No lançamento do Plano Agrícola, Antônio Andrade, Henrique Alves, Dilma, Renan, Gleisi Hoffmann e Kátia Abreu

Produtor familiar no 
sertão da Paraíba: 
projeto suspende 
execuções judiciais 
e registros de 
inadimplência 

Perdão para 
dívida de 
agricultor 
vítima da seca

Relator da 
LDO quer 
orçamento 
impositivo

Projeto reduz prazo 
máximo de professor 
temporário em 
escola pública  8

Comissão 
aprova normas 
penais para 
a Copa  6

Regras do 
Código Florestal 
ainda não estão 
prontas  7

Vai para Câmara 
texto que permite 
declarar compra de 
livro didático no IR  8

Aposentado poderá 
deduzir despesas com 
medicamentos do 
Imposto de Renda  5

Estatuto da 
Pessoa com 
Deficiência 
é prioridade

A Comissão de As-
suntos Econômicos do 
Senado aprovou ontem, 
em decisão final, projeto 
que autoriza o perdão da 
dívida de crédito rural 
para agricultores na área 
de atuação da Sudene. 
O texto, que envolve os 
débitos de até R$ 35 mil 
(no valor original), segue 
para a análise da Câmara 
dos Deputados.  3

Os presidentes do 
Senado, Renan Ca-
lheiros, e da Câmara 
dos Deputados, Henri-
que Alves, decidiram 
priorizar a aprovação 
de projetos como o 
Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, a pro-
posta que criminaliza 
a homofobia e a que 
combate a tortura. A 
ideia é que esses textos 
tenham a tramitação 
acelerada e sejam 
aprovados ainda nes-
te ano no Congresso 
 Nacional.  5

Ao entregar ontem o re-
latório preliminar do pro-
jeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2014, 
o deputado Danilo Forte 
defendeu que o governo 
seja obrigado a executar 
emendas individuais sem 
poder contigenciá-las, 
como ocorre hoje. Projeto 
precisa ser aprovado no 
Senado e na Câmara até 
17 de julho.  4Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Lobão Filho (C) preside reunião em que Danilo Forte (E) entregou relatório
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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 TV Senado transmite a partir das 10h, segundo o Regimento Interno e o 
Ato 21/2009 da Comissão Diretora, a reunião da Comissão de Constituição 
e Justiça. As reuniões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet (www.
senado.leg.br/tv) e, em Brasília, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SEnADo

A Rádio Senado transmite, a partir das 7h30, audiência da Comissão de 
 Infraestrutura; e, às 10h, reunião da Comissão de Constituição e  Justiça.
Às 14h, transmissão da sessão plenária. A Rádio Senado pode ser acompanha-
da ao vivo pela internet: www.senado.leg.br/radio.

RáDIo SEnADo

Por motivos técnicos, os pronunciamentos de senadores no Plenário depois das  
17h de ontem serão publicados na próxima edição do Jornal do Senado.

ADIAmEnTo

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  

no endereço: http://bit.ly/agendaSenado
AgendA

 `Código PenAl  lei de execução Penal
9h Reunião da comissão de juristas que ela-
bora anteprojeto da Lei de Execução Penal.

 `PresidênCiA  Ministro da Fazenda
10h Reunião com o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, e Henrique Eduardo Alves 
no ministério; às 10h, sabatina de Luís Ro-
berto Barroso na CCJ; às 11h, reunião com 
Romero Jucá e o deputado Cândido Vacca-
rezza; e, às 16h, ordem do dia.

 `CMo  orçamento
14h30 Reunião extraordinária da Comis-
são Mista de Orçamento para deliberação 
sobre propostas no Anexo 2 da Câmara.

 `Cdr  Acessibilidade
9h Projeto que trata da acessibilidade 
dos passeios públicos está na pauta de 
votações da comissão.

 `Ce  ensino superior
16h30 A Comissão de Educação promove 
o colóquio O Futuro da Educação Supe-
rior no Brasil e nos Estados Unidos: Ciên-
cia sem Fronteiras e democratização do 
 ensino superior. 

 `Ci  Transportes
7h30 Audiência da Comissão de Infraes-
trutura para discutir a infraestrutura de 
transportes no Brasil, dentro do ciclo de 
debates Investimento e Gestão: desatan-
do o nó logístico do país. Examina ainda 
projeto que obriga a construção de esta-
ções de apoio a condutores de veículo de 
transporte de carga ou de transporte pú-
blico de passageiros, no âmbito das con-
cessões rodoviárias federais.

 `Plenário  Agências reguladoras
14h Na pauta, proposta que obriga diri-
gentes de agências reguladoras a prestar 
contas anualmente ao Senado. 

 `CCJ  indicado para o sTF
10h Sabatina de Luís Roberto Barroso, in-
dicado para o Supremo Tribunal Federal. 
Às 14h, exame de indicações para o Con-
selho Nacional do Ministério Público.
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Em REuniãO COm o pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros, a presidente Dilma 
Rousseff defendeu a decisão da 
Casa de não votar às pressas 
medidas provisórias aprovadas 
pela Câmara perto do prazo de 
expiração. Após a votação da 
mP dos Portos, em 16 de maio, 
a mesa do Senado deliberou 
não analisar mPs que cheguem 
à Casa com menos de sete dias 
de validade.

Segundo Renan, no encontro 
Dilma negou qualquer mal-es-
tar com o Senado por não ter 
votado a mP que  viabilizava o 

desconto nas tarifas de energia.
—A presidente defendeu que 

o Senado tem o direito a um 
prazo para discutir as mPs. Ela 
disse que entendeu a decisão 
e a defendeu internamente. 
Ela concordou que a Câmara 
apreciasse num curtíssimo 
espaço de tempo a proposta 
de José Sarney que redefine 
esses prazos — disse.

Renan informou ainda que 
o governo vai encaminhar por 
projeto de lei, e não por medida 
provisória, o marco regulatório 
da mineração (veja pág. 3).

O vice-líder da minoria, Cyro 

miranda (PSDB-GO), elogiou 
a decisão. 

— Estamos pedindo isso há 
mais de três anos. Por meio de 
projeto de lei, temos a chance 
de discutir. medida provisória 
não se discute, é imposta. Toda 
matéria que o governo mandar 
por projeto será bem-vinda. 
Terá uma ampla discussão e 
a chance de acertarmos será 
muito maior — disse.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique Eduardo 
Alves, também participou do 
encontro com Dilma. 

 (Com Rádio Senado)

A presidente Dilma Rousseff 
sancionou ontem a mP dos 
Portos (mP 595/2012), segun-
do a Agência Brasil — o texto, 
assim, será publicado hoje no 
Diário Oficial da União. Dilma 
informou ontem que vetaria 
pontos do texto aprovado pelo 
Congresso, mas não disse quais.

— Aguardem. não sejam 
precipitados — brincou Dilma, 
após o lançamento do Plano 
Agrícola e Pecuário 2013–2014, 
no Palácio do Planalto.

O prazo para Dilma san-
cionar a mP dos Portos, que 
estabelece o novo marco regu-
latório do setor, esgota-se hoje.

Caberá ao Congresso exa-
minar os vetos. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
informou que a data dependerá 
dos líderes partidários:

— Vamos discutir com os 
líderes os critérios para apre-
ciarmos os vetos. (Leia mais 
sobre a MP dos Portos na pág. 3)

Por acordo de lideranças 
partidárias, não houve votação 
na sessão deliberativa de on-
tem. O líder do PT, Wellington 
Dias (Pi), explicou que os go-
vernistas estão concentrados 
em aprovar medidas provi-
sórias em comissões mistas e 
só na próxima semana devem 
voltar a atenção ao Plenário.

Wellington explicou que 
depois do episódio da mP dos 
Portos (mP 595/2012), quando 
o presidente da Casa, Renan 

Calheiros, anunciou que não 
mais receberia medidas pro-
visórias com prazo de menos 
de sete dias do vencimento, a 
base aliada ao governo tenta 
acelerar as votações das mPs 
nas comissões mistas.

A intenção é assegurar que 
a tramitação das mPs não leve 
mais do que 45 dias na fase 
inicial para que os Plenários da 
Câmara e do Senado tenham 
mais tempo para analisar as 
propostas antes da votação.

O líder do PT garantiu, 
entretanto, que hoje haverá 
votação em Plenário. na pauta 
estão o projeto que estabelece 
o controle de gorjetas para 
garçons e sete propostas de 
emenda à Constituição, entre 
elas as que criam tribunais 
regionais federais em estados 
do norte e do Sul. na ordem do 
dia devem ser incluídas ainda 
indicações de embaixadores 
e autoridades já sabatinadas 
nas comissões da Casa.

Curitiba deverá ter o sinal 
digital da TV Senado até o fim 
do ano. uma parceria entre o 
Senado e a Assembleia Legis-
lativa do Paraná permitirá a 
implantação de dois canais 
com funcionamento 24 horas. 
um servirá para a retransmis-
são da TV Senado; outro será 
cedido para a assembleia.

Pelo convênio proposto, o 
Senado fornecerá transmis-
sor e antena para o sinal do 
satélite e retransmissão local. 
A assembleia vai arcar com o 
custo das estações e será res-
ponsável pela conservação dos 

equipamentos. O acordo inclui 
duas horas de programação da 
assembleia na Rádio Senado.

— Todos ganham com essa 
parceria, principalmente o 
cidadão — disse a diretora de 
Jornalismo da Secretaria Es-
pecial de Comunicação Social 
do Senado, Virgínia Galvez.

O plano de expansão prevê 
novos canais em 13 capitais. 
A TV já opera em manaus 
e, até julho, entra no ar em 
São Luís. Para o segundo 
semestre, o projeto prevê a 
inauguração em outras sete 
cidades, incluindo Curitiba.

O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deve 
julgar hoje o mandado de se-
gurança que visa suspender a 
discussão, pelo Congresso, do 
projeto de lei que restringe o 
acesso de novos partidos ao 
Fundo Partidário e ao tempo 
de rádio e TV (PLC 14/2013).

A tramitação no Senado está 
suspensa desde o fim de abril 
por liminar do ministro Gilmar 
mendes. Rodrigo Rollemberg 
(PSB-DF), autor do mandado 
de segurança, alega que o 
projeto é casuístico e “esvazia” 
o direito fundamental à livre 
criação de novos partidos.

A Advocacia do Senado 
afirmou que o texto poderia 
ser modificado na discussão. 
Caso o STF derrube hoje a 
liminar de mendes, o projeto 
volta a tramitar no Senado. A 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca recomenda que a proposta 
não seja discutida no Senado.

Decisão do Senado sobre 
MPs tem apoio do Planalto
Em encontro com Renan Calheiros, a presidente Dilma disse que entende as razões pelas quais 
o Senado não analisará mais medidas que cheguem à Casa com menos de sete dias de validade

Dilma sanciona, com vetos, mP dos Portos
Congresso examinará vetos presidenciais ao texto que estabelece novo marco regulatório para o setor portuário

Governistas priorizam medidas provisórias

Curitiba terá sinal digital da TV Senado 
em dois canais de funcionamento 24 horas

STF pode julgar hoje projeto sobre novos partidos

Representantes do Senado e da Assembleia do Paraná discutem o convênio
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O projeto que autoriza o 
perdão de dívidas de crédito 
rural de até R$ 35 mil (no valor 
original) contratadas por agri-
cultores familiares na área de 
atuação da Superintendência 
do Desenvolvimento do nor-
deste (Sudene) foi aprovado 
ontem pela Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) 
em decisão terminativa e 
agora segue para a Câmara dos 
 Deputados.

O relator, Aloysio nunes 
Ferreira (PSDB-SP), chama a 
atenção para a grave estiagem 
que tem atingido a região do 

 semiárido nordestino nos 
últimos meses e critica a ine-
ficiência das medidas oficiais 
adotadas em relação ao crédito 
rural destinado à região. 

“A situação é tão grave que a 
falta de água afeta as cidades 
e, em 80% delas, o raciona-
mento tornou-se a única saída 
para evitar o colapso total”, 
 argumenta no relatório. 

De autoria de Vital do Rêgo 
(PmDB-PB), o PLS 688/2011 
foi aprovado com 15 votos 
favoráveis e nenhum contrário 
e beneficia mínis, pequenos 
ou médios agricultores e as 

cooperativas ou associações 
no nordeste e em alguns mu-
nicípios de minas Gerais e do 
Espírito Santo que fazem parte 
da Sudene.

Com a medida, ficam sus-
pensas as execuções judiciais 
e os beneficiados não podem 
ser inscritos em quaisquer 
sistemas de registro de inadim-
plência. O perdão é válido para 
empréstimos contraídos até 31 
de dezembro de 2001. Aqueles 
que contrataram empréstimo 
entre 1º de janeiro de 2002 
até a data de publicação da 
lei  poderão liquidar a dívida 

 mediante a contratação de 
nova operação com juros de 
3% ao ano, com redução de 65% 
do valor da operação original 
e prazo para amortização de 
até dez anos.

A presidente Dilma Rousseff 
deverá enviar ao Congresso 
nacional a proposta do marco 
regulatório da mineração como 
projeto de lei. O governo con-
siderou enviá-la como medida 
provisória, o que desagradou 
aos parlamentares.

O acerto foi estabelecido em 
uma reunião realizada ante-
ontem à noite entre Dilma, o 
vice-presidente da República, 
michel Temer, e os presidentes 
do Senado, Renan Calheiros, e 

da Câmara, Henrique Alves.
— Ficou estabelecido que a 

presidente vai mandar a pro-
posta do marco regulatório da 
mineração por projeto de lei 
e que vai discuti-lo [com os 
líderes dos partidos] antes de 
mandar para o Congresso, e 
nós achamos isso muito bom 
— afirmou Renan.

Entre os pontos incluídos no 
marco regulatório, estão novas 
alíquotas para os royalties da 
mineração.

Segundo o presidente do 
Senado, a reunião serviu ainda 
para conversar sobre os limites 
de prazo para discussão das 
medidas provisórias enviadas 
ao Congresso. Renan disse que 
Dilma entendeu a posição do 
Senado de não votar medidas 
provisórias com prazo aperta-
do, como o que ocorreu com a 
mP dos Portos, votada no mes-
mo dia por Câmara e Senado.

— Ela concordou que a Câ-
mara aprecie num curtíssimo 

espaço de tempo a proposta 
do [ex] presidente Sarney que 
redefine esses prazos.

A PEC 11/2011, do senador 
José Sarney (PmDB-AP), deli-
mita prazo para apreciação das 
medidas provisórias. Renan ti-
nha avisado que, caso a Câmara 
não aprove a PEC, o Senado vai 
estabelecer um calendário para 
a apreciação delas.

O PRESiDEnTE DO Senado, 
Renan Calheiros, destacou 
ontem que a aprovação da 
medida Provisória 595/2012, 
a chamada mP dos Portos, 
é uma das contribuições do 
Congresso para o crescimen-
to do setor agropecuário. Ele 
participou, no Palácio do Pla-
nalto, do lançamento do Plano 
Agrícola e Pecuário 2013–2014, 
que destinará R$ 136 bilhões 
para financiar a próxima safra. 
O valor corresponde a 18% a 
mais de recursos em compa-
ração à safra que se encerra 
(R$ 115,2 bilhões).

— O Congresso vai colabo-
rar no limite para ajudar na 
competitividade da economia, 
como fez na modernização 
dos portos. O Brasil precisa 
muito disso — disse, após a 
cerimônia.

Renan Calheiros observou 
ainda que Dilma Rousseff 
agradeceu mais uma vez o 
empenho do Senado para 
aprovação da proposta. O 
ministro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Antônio 
Andrade, e a presidente da 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, senadora 
Kátia Abreu (PSD-TO), tam-
bém disseram que a medida 
é importante para o aumen-
to da competitividade dos 
 produtores brasileiros.

— É uma das ações mais 
importantes do governo. É a 
logística que nós esperávamos 
— afirmou Kátia Abreu.

Plano agrícola
Ao detalhar o plano, o minis-

tro Antônio Andrade explicou 
que o volume disponibilizado 
pelo governo está distribuí-
do em R$ 97,6 bilhões para 
financiamento de custeio e 
comercialização e R$ 38,4 
bilhões para programas de 
investimento. A taxa de juros 
anual média será 5,5%, poden-
do chegar a 3,5% em progra-
mas de aquisição de máquinas 
agrícolas,  equipamentos 

de irrigação e estruturas de 
 armazenagem.

Estarão disponíveis R$ 13,2 
bilhões para o médio produtor 
— valor 18,4% maior que os 
R$ 11,15 bilhões ofertados na 
safra atual. A taxa de juros apli-
cada ao Programa nacional 
de Apoio ao médio Produtor 
Rural (Pronamp) é de 4,5% ao 
ano. Os limites de emprésti-
mo para custeio subiram de  
R$ 500 mil para R$ 600 mil e 
os referentes a investimento, 
de R$ 300 mil para R$ 350 mil.

Pesquisa
Outras medidas previstas são 

a criação do Serviço  nacional 

de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural e o Programa 
inovagro, que deve destinar 
R$ 2 bilhões para pesquisa e 
desenvolvimento de máquinas 
e equipamentos e R$ 1 bilhão 
para que os produtores rurais 
incorporem novas tecnologias.

— É um estímulo para a 
economia que está dando 
certo no Brasil — comentou 
o presidente do Senado.

A cerimônia teve ainda as 
presença do presidente da 
Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado, 
Benedito de Lira (PP-AL), além 
de deputados e senadores da 
base do governo.

Benedito de 
Lira (PP-AL) 
defendeu on-
tem critérios 
diferenciados 
para renego-
ciar a dívida 
dos estados 
mais pobres. Ele propôs um 
novo indexador para facilitar 
o refinanciamento e citou 
Alagoas como um exemplo 
de dívida impagável: subiu 
de R$ 2,6 bilhões, no ano 
2000, para R$ 8 bilhões hoje. 
isso compromete 15% da 
receita do estado só com o 
pagamento de juros.

A adoção do iPCA no lugar 
do iGP-Di é defendida por 
vários governadores e parla-
mentares para a atualização 
do saldo devedor.

O presiden-
te do Senado, 
Renan Calhei-
ros, recebeu 
ontem o se-
nador Sérgio 
Petecão (PSD-
AC) e depu-
tados federais do Acre. Eles 
pediram apoio à Proposta 
de Emenda à Constituição 
54/1999, em análise na Câ-
mara. O texto prevê que o 
pessoal em exercício não 
admitido por concurso pú-
blico passe a integrar quadro 
temporário, cuja extinção se 
daria à medida que vagassem 
os cargos. O senador explicou 
que muitos servidores en-
traram sem concurso após a 
Constituição de 1988 e estão 
em situação irregular.

A n t o n i o 
Carlos Vala-
dares (PSB-
SE) manifes-
tou ontem 
pesar pelo 
falecimento 
do prefeito 
de Japaratuba (SE), padre 
Gerard Olivier, aos 76 anos. 

O senador destacou a 
“política de renovação, de 
trabalho, comprometida 
com o social” do político e 
religioso, conhecido pela 
população local como padre 
Geraldo:

— Em pouco tempo, o 
padre Geraldo já conhecia 
o modo de viver, pensar e 
até mesmo rezar de seus 
 paroquianos — lembrou.

Em lançamento do Plano Agrícola, 
Renan ressalta papel do Congresso

Perdão a agricultores vítimas da seca é aprovado pelo Senado

Dilma proporá Código da mineração como projeto de lei, não como mP

Presidente do Senado afirmou que o Parlamento vai ajudar ao máximo para o aumento da competitividade da economia brasileira

Benedito sugere 
renegociação para 
estados mais pobres

Petecão pede apoio 
à regularização de 
servidores do Acre

Valadares registra 
morte de prefeito  
de Japaratuba (SE)

Henrique Alves, Dilma Rousseff, Renan Calheiros, Gleisi Hoffmann e Kátia Abreu ouvem o ministro Antônio Andrade

Projeto de Vital do Rêgo beneficia 
produtores dos municípios da Sudene

 �Entenda os royalties da mineração 
em http://bit.ly/royaltiesMineracao
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Cyro miranda (PSDB-GO) 
criticou a equipe econômica 
do governo e afirmou que o 
Congresso tem a obrigação de 
exigir explicações adequadas 
sobre o aumento da inflação.

— Capitaneada pelo mi-
nistro mantega [da Fazenda], 
mestre em previsões erradas, 
e o submisso presidente do 

Banco Cen-
tral, Alexan-
dre Tombini, 
a equipe eco-
nômica vai 
perdendo o 
controle da 

situação e parece ter só um 
mecanismo para tentar domi-
nar a inflação: a alta dos juros.

Alvaro Dias (PSDB-PR) 
criticou a “ausência de trans-
parência” da Secretaria-Geral 
da Presidência da República 
por não responder seu pedi-
do de informações sobre os 
gastos da viagem de Dilma 
Rousseff a Roma, em março, 
para a entronização do papa 
Francisco.

— Se a Se-
cretaria-Geral, 
que lidera a or-
ganização de 
viagens como 
essa, não tem 
conhecimen-

to das despesas e não pode 
responder a indagações do 
Senado, quem poderia?

Ataídes Oliveira (PSDB-TO) 
voltou a criticar a falta de con-
trole sobre as contas das enti-
dades do Sistema S e o pouco 
interesse dos parlamentares 
em investigar a situação de 
“malversação do dinheiro pú-
blico” apontada pelo Tribunal 
de Contas da união (TCu). 
Ele pede uma comissão 

 parlamentar 
de inquérito 
(CPi).

— Diante do 
poderio políti-
co-econômico 
do Sistema S, 

não tive apoio do Senado, da 
imprensa, dos ministérios e 
da Receita Federal.

O DEPuTADO DAniLO Forte 
(PmDB-CE), relator do projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), defende um orça-
mento impositivo para emen-
das parlamentares individuais. 
impositivo, nesse caso, significa 
que o governo seria obriga-
do a executar as emendas, 
sem poder contingenciá-las, 
como ocorre hoje. mas Forte 
ressaltou que a inclusão de tal 
exigência na LDO depende da 
comissão especial de deputa-
dos que discute o orçamento 
impositivo. A comissão precisa 
apresentar proposta a tempo de 
ser aprovada pelo Plenário da 
Câmara até o início de julho.

Ontem, o deputado apresen-
tou o relatório preliminar ao 
projeto da LDO na Comissão 
mista de Orçamento (CmO).

A votação de um orçamento 
impositivo foi um dos com-
promissos assumidos por 
Henrique Eduardo Alves em 

campanha à Presidência da 
Câmara. A medida, porém, 
dificilmente terá o apoio do 
governo, como disse a minis-
tra do Planejamento, miriam 
Belchior, na semana passada, 
durante audiência na CmO.

Forte defende o orçamento 
impositivo “para que se acabe 
com o fisiologismo bancado 
pelo Executivo”. Ele reiterou, 
no entanto, que só incluirá a 
medida na LDO se o orçamento 

impositivo for aprovado pelo 
Plenário da Câmara.

A comissão pretende aprovar 
um texto final até o início de 
julho, para que o Plenário da 
Câmara o vote em seguida. 
Se o projeto da LDO não for 
aprovado no Congresso até 17 
de julho, o recesso parlamentar 
será suspenso.
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 � Veja o relatório preliminar: 
http://bit.ly/relatorioLDO2014

Parâmetros econômicos do projeto da lDo 2014
2013 2014 2015 2016

PIB (valor em R$ bilhões correntes) 4.973,60 5.397,95 5.970,75 6.544,79
PIB (variação real em %) 3,50 4,50 5,00 4,50
IPCA (variação acumulada em %) 5,20 4,50 4,50 4,50
IPCA (variação média em %) 5,94 4,91 4,50 4,50
IGP-DI (variação acumulada em %) 5,18 5,00 5,00 4,95
IGP-DI (variação média em %) 6,34 5,92 5,00 4,97
Salário mínimo (em R$) 678,00 719,48 778,17 849,78
Taxa de câmbio (R$/US$ — em dezembro) 2,03 2,06 2,08 2,08
Taxa de câmbio (R$/US$ — média) 2,00 2,04 2,07 2,09
massa salarial nominal (variação média em %) 11,64 12,34 12,72 12,56
Taxa de juros Selic (% em dezembro) 7,25 7,25 7,25 7,25
Taxa de juros Selic efetiva (média em %) 8,03 7,28 7,19 7,22

Será entregue hoje ao pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros, o projeto de Ro-
mero Jucá (PmDB-RR) para a 
regulamentação do trabalho 
doméstico. Após reunião 
ontem com centrais sindicais, 
Jucá informou que ainda faria 
mudanças no texto. A votação 
do projeto pela comissão 
de consolidação de leis e de 
dispositivos constitucionais 
está marcada para amanhã.

Entre as reivindicações das 
centrais, está a redução do 
limite para caracterização de 
vínculo de emprego para as 
diaristas. O critério aplicado 
pela Justiça do Trabalho — três 
ou mais dias de trabalho por 
semana — foi incorporado ao 
projeto. As centrais querem 
que o vínculo se caracterize 
a partir de dois dias, mas Jucá 

não deve mudar esse ponto.
Entre os pontos que po-

dem ser modificados, está o 
pagamento da multa de 40% 
sobre o saldo do FGTS em 
caso de demissão. A proposta 
inicial de Jucá era que o valor 
fosse sacado pelo trabalhador 
sempre que houvesse rompi-
mento do vínculo de trabalho. 
Os empregados receberiam 
os 40%, independentemente 
de terem pedido demissão, 
abandonado o emprego ou 
terem sido demitidos, com ou 
sem justa causa. Jucá alterou 
o texto, estabelecendo que o 
dinheiro seja devolvido ao 
patrão em caso de demissão 
por justa causa ou a pedido do 
empregado. Para as centrais, o 
dinheiro não deve ser devolvi-
do ao empregador, que pode 
usar artifícios para recebê-lo. 

Pedido de vista conjunta 
adiou para hoje a votação do 
relatório da medida Provisória 
608/2013, que implementa as 
regras de Basileia 3 (propostas 
de reforma da regulamentação 
bancária) no sistema financei-
ro nacional. O relator, Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), rejei-
tou as 28 emendas apresentadas 
e manteve os principais pontos 
da proposta do Executivo.

Também foi adiada para 

hoje a votação do relatório 
sobre a mP 609/2013, que de-
sonera de PiS-Pasep e Cofins 
produtos da cesta básica. Foi 
incorporado ao texto o projeto 
de lei de conversão oriundo da 
mP 605/2013, que permitia o 
uso de recursos da Conta de 
Desenvolvimento Energético 
(CDE) para compensar des-
contos concedidos na tarifa 
de energia elétrica. 

Já a reunião da comissão 

especial criada para analisar 
a mP 612 — que agrega novos 
setores da economia à política 
de desoneração tributária de 
folha de pagamentos e revisa 
o teto do faturamento para as 
empresas que optaram pelo 
regime de lucro presumido 
— foi cancelada por falta de 
quórum. Os parlamentares 
deveriam votar o cronograma 
de trabalho da comissão. A mP 
tem validade até 15 de agosto.

Regras para bancos serão votadas hoje

Relator da LDO defende 
orçamento impositivo
Comissão Mista de Orçamento recebeu ontem o relatório preliminar, para votação até julho. Deputado 
quer que governo seja obrigado a executar emendas individuais sem possibilidade de contigenciá-las

Em seu relatório preliminar, 
Forte determina que os parla-
mentares serão responsáveis 
pela elaboração do Anexo 
de metas e Prioridades, do-
cumento que o governo não 
enviou junto com o projeto. O 
relatório destaca que as prio-
ridades referem-se às ações 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e ao 
Programa Brasil sem miséria.

O consultor do Senado José 
de Ribamar da Silva explica 
que a LDO define as grandes 
linhas do Orçamento e regu-
lamenta sua preparação. Já o 
Anexo de metas e Prioridades, 
diz ele, apresenta detalhes. no 
ano passado, após solicitação 
ao governo, o próprio Congres-
so elaborou o documento, que 
foi integralmente vetado pela 
presidente Dilma Rousseff.

Questionado se a mesma 
coisa pode acontecer este 
ano, Forte respondeu que a 
situação mudou porque o 
Congresso pode analisar os 
vetos presidenciais.

O presidente da CmO, se-
nador Lobão Filho (PmDB-
mA), informou que o relatório 
preliminar apresentado ontem 
por Forte pode ser votado pela 
comissão até 13 de junho.

Congresso vai traçar metas e prioridades

Danilo Forte lê o relatório ao lado de Lobão Filho, presidente da comissão mista

Romero Jucá (C) ouve, no Senado, representantes de centrais sindicais

Jucá entrega hoje proposta que 
regulamenta trabalho doméstico 

Segundo Cyro, governo erra ao usar 
juros para tentar conter inflação

Alvaro cobra do governo dados 
sobre gasto de viagem de Dilma

De acordo com Ataídes, “poderio” 
do Sistema S impede criação de CPI
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ainda em 2013 o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. Essa 
foi a promessa feita ontem 
pelos presidentes do Senado, 
Renan Calheiros, e da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves, na 
entrega ao Congresso de um 
substitutivo ao Projeto de Lei 
7.699/2006, de Paulo Paim 
(PT-RS), pela ministra da Se-
cretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, 
maria do Rosário.

Segundo maria do Rosário, 
o texto foi elaborado por um 
grupo de trabalho, após um 
ano de estudo das propostas 
em tramitação no Congresso, 
com base no projeto de Paim, 
à luz da Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência das nações unidas, 
assinada pelo Brasil em 2008.

— Tão logo a Câmara vote, 
nós vamos falar com o presi-
dente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, Vital do Rêgo, 
para votarmos em dias, uma 

vez que o Senado já pôde dis-
cutir e aprofundar esse debate 
— prometeu Renan.

O presidente do Senado 
disse que o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência é a primeira 
proposta numa agenda de 
tramitação rápida que ele está 
organizando com o presidente 
da Câmara. Renan também 
citou como prioridades os 
projetos de lei contra a tortura 
e contra a homofobia.

O projeto foi a primeira ini-
ciativa para criar um estatuto 
para pessoas com deficiência e 

tramita na Câmara desde que 
foi aprovado pelo Senado, em 
2006. mais de 200 outras pro-
postas envolvendo direitos das 
pessoas com deficiência foram 
apresentadas na Câmara.

Desculpas
Henrique Alves pediu des-

culpas à sociedade pela quan-
tidade de projetos voltados às 
pessoas com deficiência que 
tramitam sem serem analisa-
dos e se comprometeu com a 
aprovação até outubro do subs-
titutivo entregue pela ministra.

Segundo a ministra, o estatuto 
vai beneficiar 46 milhões de bra-
sileiros que se autodeclararam 
deficientes em 2010, mais de 
24% da população. A proposta 
traz ideias para inserção no 
trabalho, atendimento priori-
tário, habilitação e reabilitação, 
acessibilidade, vida pública e 
política, recursos tecnológicos e 
outros direitos. A proposta prevê 
o Fundo nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, geri-
do pelo Conselho nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência (Conade).

Paim demonstrou otimismo 
sobre a votação do estatuto 
ainda neste ano. O substitu-
tivo ao projeto dele entregue 
ontem por maria do Rosário 
foi elaborado por um grupo 
de trabalho composto por 
parlamentares, membros da 
sociedade civil, juízes, mem-
bros do ministério Público, 
da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e do Conade. 
Como o texto altera o projeto 
aprovado pelos senadores 
em 2006, terá de ser votado 
novamente no Senado.

— Foram introduzidos 
avanços importantes, como 
capacidade legal de pessoas 
com deficiência mental e inte-
lectual, responsabilização pela 
construção da acessibilidade e 

tipificações penais para o des-
cumprimento — disse Paim.

Segundo o senador, o novo 
texto detalha melhor questões 
relativas a cotas em empresas 
para pessoas com deficiências.

— Que bom ver, depois de 
mais de uma década, o pro-
jeto que apresentei enfim ser 
encaminhado para votação 
definitiva nas duas Casas.

A Comissão 
de Assuntos 
Econômicos 
(CAE) aprovou 
ontem o Pro-
jeto de Lei da 
Câmara (PLC) 
137/2010, que 

permite ao empregado faltar 
ao serviço para acompanhar 
filho doente.

Conforme a proposta, da 
deputada Sandra Rosado 
(PSB-Rn), os pais poderão 
se ausentar do trabalho, sem 
prejuízo do salário, por até 30 
dias por ano, para cuidar da 
saúde de filho de até 12 anos, 
desde que a necessidade do 
acompanhamento seja ates-
tada por laudo médico.

O relator, senador Armando 
monteiro (PTB-PE), concor-
dou com a iniciativa, mas 
apresentou uma emenda para 
que a licença seja objeto de 
negociações coletivas entre 
empregador e empregado. 

Os deficientes auditivos 
poderão ter direito a comprar 
carro com isenção do imposto 
sobre Produtos industrializa-
dos (iPi). A medida é prevista 
no PLS 17/2004, de Paulo 
Paim (PT-RS), aprovado em 
votação final pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
e que poderá ser enviado di-
retamente à Câmara.

A Lei 8.989/1995 já concede 
o benefício a pessoas com de-
ficiência física, visual, mental 
e a autistas. A isonomia foi o 
principal argumento apresen-
tado por Paim para convencer 
o relator na CAE, Cyro miranda 
(PSDB-GO), a recomendar a 
aprovação.

A isenção proposta se res-
tringe a automóveis nacionais 
com pelo menos quatro portas 
e motor de cilindrada inferior 
a 2.000 centímetros cúbicos 
movido a combustível de 
origem renovável ou sistema 
reversível de combustão.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem em decisão terminativa 
projeto de lei (PLS 375/2008) 
que permite a dedução no im-
posto de Renda dos gastos com 
medicamentos de aposenta-
dos e pensionistas, para uso 
próprio ou de dependentes. 
O beneficiado deve ter renda 
mensal inferior a seis salários 
mínimos e apresentar receita 
médica e nota fiscal.

O autor, Paulo Paim (PT-RS), 
lembra que hoje o abatimento 
da despesa só é permitido 
quando o medicamento é usa-
do em ambiente hospitalar. O 
senador argumenta que isso é 
uma incoerência da legislação 
tributária, em face da tendên-
cia atual de privilegiar os trata-
mentos domiciliares. Antes de 
chegar à CAE, a proposta teve 
parecer favorável na Comissõe 
de Direitos Humanos (CDH), 
onde a relatora foi Lídice da 
mata (PSB-BA).

A Comissão 
de Educação 
e Cultura (CE) 
aprovou ontem 
a instituição do 
Dia nacional 
da Doação de 
Cordão um-

bilical, 8 de outubro. O ob-
jetivo é estimular a doação 
de cordões, uma alternativa 
para complementar o baixo 
número de transplantes de 
medula óssea. Como o projeto 
(PLS 299/2010) foi aprovado 
na forma de substitutivo, ha-
verá ainda uma votação em 
turno suplementar, antes do 
encaminhamento à Câmara.

Pelo texto original, de inácio 
Arruda (PCdoB-CE, foto), de-
veria ser instituída a Semana 
nacional da Doação de Cordão 
umbilical. O relator, Vital do 
Rêgo (PmDB-PB), depois de 
consulta ao ministério da 
Saúde, disse que apenas um 
dia é estratégia mais eficiente.

A p r o v e i -
tando o 265º 
a n i v e r s á r i o 
de criação de 
mato Grosso, 
em 9 de maio, 
Pedro Taques 
(PDT-mT) fez 
uma enquete nas redes so-
ciais perguntando à popu-
lação que presente o estado 
merece. 

Ele disse que recebeu de-
zenas de respostas de mato-
-grossenses pedindo mais 
investimentos em saúde, 
estradas, turismo, segurança, 
infraestrutura e educação.

— Também entendo que 
nos falta o básico. mas, antes 
disso, falta algo fundamental, 
que é o respeito, respeito ao 
dinheiro público, ao patrimô-
nio e, sobretudo, aos nossos 
direitos, aos direitos dos 
cidadãos mato-grossenses.

Taques afirmou que a po-
pulação tem cobrado trans-
parência na aplicação dos 
recursos do Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação.

— Temos informação de 
representantes do setor 
produtivo de que os recursos 
não estão sendo aplicados de 
forma correta na recuperação 
de estradas e na construção 
de casas populares.

Paulo Da-
vim (PV-Rn) 
reconheceu, 
em discurso 
ontem, a ne-
cessidade de o 
Brasil impor-
tar médicos 
estrangeiros para atuar 
sobretudo nas regiões inte-
rioranas, onde há carência 
de profissionais.

O parlamentar observou, 
no entanto, que a contrata-
ção de médicos estrangeiros 
somente deve ocorrer após 
os candidatos serem apro-
vados no Exame nacional 
de Revalidação de Diplomas 
médicos (Revalida).

— A entrada no Brasil de 
profissionais que não sejam 
submetidos minimamente 
a essa avaliação coloca em 
risco a sociedade — disse.

De acordo com Davim, 
além da barreira da língua, 
um problema para a atuação 
de médicos estrangeiros 
no Brasil é o possível des-
conhecimento das parti-
cularidades regionais e da 
epidemiologia do país.

O senador fez ainda um 
apelo para que o governo 
não deixe de incluir no deba-
te entidades representantes 
dos médicos no Brasil.

Estatuto da Pessoa com Deficiência 
deve ser aprovado ainda neste ano
Presidentes do Senado e da Câmara prometem tramitação rápida durante entrega de substitutivo pela Secretaria de Direitos Humanos

Paim diz que substitutivo tem avanços importantes

Autor da proposta original, Paim 
apoia alterações feitas no texto

Renan (C) recebe da ministra Maria do Rosário, à direita dele, o substitutivo preparado pela Secretaria de Direitos Humanos

Davim cobra exame 
de revalidação para 
médicos estrangeiros 

Taques afirma que 
mato-grossense quer 
saúde e segurança

Avança licença 
médica para cuidar 
de filho doente 

Projeto isenta de 
IPI automóvel para 
deficiente auditivo 

Aposentado poderá 
deduzir do IR gastos 
com medicamentos 

Dia da Doação de 
Cordão Umbilical 
passa em comissão
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A COmiSSãO DE Educação, 
Cultura e Esporte (CE) aprovou 
ontem projeto de lei que esta-
belece normas para aumentar a 
segurança pública na Copa das 
Confederações e na Copa do 
mundo. Os senadores deram 
sinal verde para a proposta 
mesmo considerando que, 
devido ao atraso na tramitação, 
a aplicação das medidas a tem-
po dos dois grandes eventos 
 poderá ficar prejudicada.

A proposta (PLS 728/2011), 
que ainda será examinada 
por mais quatro comissões no 
Senado, cria tipos penais que 
não constam no Código Penal, 
como o crime de terrorismo e 
crimes virtuais contra banco 
de dados da organização do 
evento. O texto também trata 
de crimes já previstos na legis-
lação, como a revenda ilegal 
de ingresso, nesse caso com 
punições diferentes.

O projeto é do senador 
licenciado marcelo Crivella 
(PRB-RJ). Entre outras medi-
das, assegura velocidade ao 
julgamento das denúncias cri-
minais por meio do “incidente 
de celeridade processual”.

O texto que saiu da comissão, 
no entanto, adotou alterações 
sugeridas pela relatora, Ana 
Amélia (PR-RS). Além de 

emendas de redação, a se-
nadora propôs a exclusão de 
todo o capítulo que limitava 
o exercício do direito de greve 
em serviços essenciais durante 
os eventos esportivos.

— nem mesmo a excep-
cionalidade das competições 
pode servir de justificativa para 
afetar qualquer direito de um 
cidadão — disse.

Cambistas
Para desestimular a ação 

dos cambistas, o tipo penal 
“revenda ilegal de ingressos” 
define pena básica que vai de 
seis meses a dois anos de pri-
são, período que pode chegar a 
três anos com agravantes, como 
na venda ao redor dos estádios 
no dia dos jogos. A legislação 
atual, o Estatuto do Torcedor, 

estabelece penas que vão de 
um a dois anos de prisão.

Ana Amélia assinalou que 
a mudança se aplica somente 
aos dois eventos, por isso abre-
-se brecha para que ocorram 
punições distintas de condutas 
 idênticas e simultâneas.

Terror
A proposta define o crime 

de terrorismo como o ato de 
provocar terror ou pânico ge-
neralizado mediante ofensa à 
integridade física ou privação 
da liberdade de pessoa, por 
motivo ideológico, religioso, 
político ou de preconceito 
racial, étnico ou xenófobo. A 
pena será de no mínimo 15 e 
no máximo 30 anos de reclu-
são. Em caso de morte, a pena 
mínima passa a ser de 24 anos.

Com relação a esse crime, 
que também está sob exame 
da comissão que estuda o 
novo Código Penal, Ana Amé-
lia destacou que a prática é 
condenada pela Constituição, 
mas com tratamento que gera 
ambiguidades.

O projeto também determi-
na que a pessoa que cometer 
crimes contra integrante de 
delegação, árbitros, voluntá-
rios ou autoridades públicas 
ou esportivas, nacionais ou 
estrangeiras, com o fim de 
intimidá-lo ou de influenciar o 
resultado da partida de futebol, 
poderá pegar entre dois e cinco 
anos de prisão.

Crimes praticados na inter-
net — como “violar, bloquear 
ou dificultar o acesso a páginas 
da internet, sistema de infor-
mática ou banco de dados 
utilizado pela organização dos 
eventos” — terão pena de um 
a quatro anos de prisão.

O torcedor que invadir o 
campo durante as partidas, 
que arremessar objetos no 
campo ou fizer uso de cre-
dencial que pertença a outra 
pessoa receberá multa de 1 a 
20 salários mínimos e proibição 
de entrar em qualquer estádio 
de futebol no Brasil pelo prazo 
de dois anos.

Depois de 12 anos de tra-
mitação e de 27 audiências 
públicas, o projeto do Ato 
médico (PLS 268/2002) está 
maduro para ser votado no 
Plenário do Senado. A opi-
nião foi manifestada ontem 
por Paulo Davim (PV-Rn), 
após reunião com o presiden-
te da Casa, Renan Calheiros. 

O presidente do Conselho 
Federal de medicina (CFm), 
Roberto d’Avila, representan-
tes de outras entidades de 
classe e os senadores Vital 
do Rêgo (PmDB-PB) e Lúcia 
Vânia (PSDB-GO) também 
participaram do encontro.

Davim, que é médico, disse 
que o projeto já foi debatido 
à exaustão. Para ele, os médi-
cos anseiam pela aprovação 
da matéria. 

Segundo Davim, Renan 
prometeu que o assunto 
estará na pauta da próxima 
reunião da mesa do Senado.

O senador afirmou que o 
projeto regulamenta a ati-
vidade médica sem avançar 
sobre outras profissões. 
Ele admitiu que há pontos 
polêmicos, mas ponderou 
que é impossível garantir 
unanimidade.

— Temos absoluta consci-
ência de que a maioria dos 
profissionais da saúde aceita 
a votação do projeto.

Para o coordenador da 
Comissão nacional em De-
fesa do Ato médico, Salomão 
Rodrigues Filho, o projeto 
é importante tanto para 
os médicos quanto para a 
sociedade. Ele disse que a 
medicina é a única entre 
14 categorias da saúde que 
carece de regulamentação.

— Essa medida vai co-
laborar para uma melhor 
estrutura da saúde pública 
e uma melhor assistência a 
toda a população — disse.

Segundo Rodrigues Filho, 
existem “muitos mitos” sobre 
o Ato médico.

— O projeto deixa claro 
que o médico atuará em 
colaboração com os demais 
profissionais da saúde.

As tarifas ae-
roportuárias 
para embar-
que de passa-
geiros em voos 
domésticos e 
internacionais 
com origem ou 
destino nas cidades separa-
das por fronteira poderão ser 
equiparadas. A medida está 
prevista em projeto de lei do 
Senado (PLS 303/2012) apro-
vado ontem pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Ana Amélia (PP-RS), autora 
do projeto, espera aprofundar 
a integração entre as cidades.

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) adiou ontem 
o exame do reescalonamento 
de dívidas de cinco países 
africanos no valor global de 
uS$ 709,1 milhões. Relator 
das mensagens da presidente 
Dilma Rousseff com a solicita-
ção, o senador Ricardo Ferraço 
(PmDB-ES) pediu mais tempo 
para examiná-las.

Em exposições de motivos, 
o ministro da Fazenda, Guido 
mantega, diz que as operações 
integram o esforço interna-
cional de renegociar ou per-
doar dívidas de países pobres 
 altamente endividados.

Jayme Cam-
p o s  ( D E m-
mT) pediu o 
apoio a projeto 
de autoria dele 
que determina 
a confecção de 
placas de trân-
sito e sinalização de rodovias 
com dizeres em português, 
espanhol e inglês — quando 
o comando não for expresso 
exclusivamente por imagem. O 
PLS 714/2011 tramita na CCJ. 
O senador lembrou que o país 
receberá turistas estrangeiros 
em megaeventos esportivos 
nos próximos anos.

A assinatura, 
na segunda-
-feira,  pelo 
Brasil e por 
mais 61 países, 
no âmbito da 
Organização 
das nações 
unidas (Onu), de tratado so-
bre o comércio internacional 
de armamentos convencionais 
foi comemorada por Ricardo 
Ferraço (PmDB-ES).

— Demos um passo históri-
co na regulação do comércio 
internacional de armas e na 
promoção de um mundo mais 
humano e menos violento.

Comissão de Educação aprova 
normas penais aplicáveis na Copa
Texto torna mais duras penas previstas no Estatuto do Torcedor e cria novos tipos penais, como os de terrorismo e ataque cibernético 

Ato médico já 
está pronto para 
votação, diz Davim

Tarifa de embarque 
em região de fronteira 
pode ser reduzida

Adiado exame do 
reescalonamento de 
dívidas de africanos

Jayme Campos quer 
sinalização trilíngue 
nas rodovias brasileiras

Ferraço comemora 
regulação do comércio 
internacional de armas

Arena Fonte Nova, em Salvador, um dos estádios reinaugurados para a Copa

 � Entenda o polêmico Ato Médico 
em http://bit.ly/AtoMedico
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 � Leia mais no Especial Cidadania 
http://bit.ly/Cidadania432

DEPOiS DE um ano da apro-
vação do Código Florestal, o 
país ainda aguarda por medi-
das concretas para recomposi-
ção de áreas desmatadas além 
dos limites legais, que permi-
tirão regularizar propriedades 
com passivo ambiental, e para 
a oferta de incentivos a produ-
tores rurais que preservaram 
florestas e matas nativas.

A expectativa em torno 
das medidas foi destaque na 
audiência pública realizada 
ontem na Comissão de meio 
Ambiente (CmA), que debateu 
os desdobramentos do primei-
ro ano de vigência do Código 
Florestal (Lei 12.651/2012).

A nova lei inovou ao pre-
ver regras transitórias, mais 
flexíveis, para beneficiar 
agricultores que desmataram 
ilegalmente até julho de 2008 
e ao determinar a criação de 
programas de regularização 
ambiental (PRAs) para esses 
casos. Entretanto, a adesão 
a esses programas ainda 
aguarda o lançamento, pelo 
governo federal, do Cadastro 
Ambiental Rural (CRA).

O instrumento, pré-requisito 

para compromissos a serem 
assumidos pelos produtores 
nos programas de regulariza-
ção, ainda não tem data para 
começar a valer, conforme 
explicou o representante do 
ministério do meio Ambiente 
no debate, Paulo Guilherme 
Francisco Cabral.

— Por enquanto, isso não 
está estabelecido. Estão em 
análise na Casa Civil tanto a 
regulamentação do programa 
de regularização ambiental 
quanto a instrução normativa 
que vai estabelecer as regras 
para o CAR e aí a contagem 

do prazo — afirmou Cabral.
Em resposta a questiona-

mento do senador Jayme 
Campos (DEm-mT), Paulo 
Guilherme Cabral informou 
que estão sendo firmados 
acordos nos estados para 
integração de cadastros am-
bientais estaduais no CAR. 
Conforme informou, o pro-
dutor terá a opção de adequar 
o cadastro já feito, tendo em 
vista os benefícios previstos 
no novo código.

André Lima, assessor do 
instituto de Pesquisa Am-
biental da Amazônia (ipam), 
vê morosidade na implemen-
tação dos instrumentos. Ele 
observa que, com a implan-
tação do novo código, ficaram 
suspensas todas as punições 
por desmatamentos ilegais 
até o cumprimento dos 
acordos a serem firmados 
nos PRAs.

— A suspensão foi imple-
mentada a partir do primeiro 
dia da vigência da lei e, en-
quanto penas e multas estão 
suspensas, as coisas ficam 

assim “em banho-maria” — 
afirmou.

Já Rodrigo Justus, da Con-
federação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CnA), 
prevê que a adesão aos PRAs 
vai gerar grande demanda e 
esbarrar na falta de estrutura 
dos órgãos ambientais nos 
estados e municípios.

— muitos desses órgãos 
não contam com pessoas 
capacitadas e essa falta de 
estrutura será colapsada pe-
los PRAs — alertou, prevendo 
dificuldades no processo de 
regularização ambiental.

Os participantes do debate 
na CmA também cobraram 
a implantação de política de 
incentivos econômicos para 
produtores que preservam 
florestas e matas nativas nas 
propriedades. Para André 
Lima, a nova lei florestal peca 
por não avançar nesse sentido.

— Quem desmatou recebeu 
o benefício de poder usar [as 
áreas abertas]. Quem não 
desmatou recebeu o artigo 
41, que infelizmente ainda 
é uma carta de boas inten-
ções —  disse o assessor do 
ipam, mencionando o artigo 

 referente ao programa de 
 incentivo à conservação.

A adoção dos mecanismos 
de compensação pela pres-
tação de serviços ambientais 
esbarra, segundo Lima, na 
definição sobre as fontes de 
recursos. 

José Esteves de Lacerda 
Filho, secretário do meio Am-
biente de mato Grosso, consi-
dera justo que o proprietário 
que manteve a reserva legal 
“e ficou com restrição sobre 
o direito de uso do seu patri-
mônio” seja indenizado por 
gerar benefícios à sociedade.

Fernando Collor (PTB-AL) disse ontem, véspera 
do Dia mundial do meio Ambiente, que já passou da 
hora de sair da reflexão para implantar as políticas 
ambientais recomendadas na Eco 92 e na Rio+20. Ele 
explicou que os dois momentos serviram para con-
vencer que o tema ambiental deve ser diariamente 
lembrado e revisado nas agendas governamentais.  
O senador ressaltou que as ações em prol da pre-
servação devem ter apoio de estados e municípios.

— A sociedade tem um papel fundamental não só 
na cobrança dessas ações, mas, sobretudo, na cons-
cientização da adoção de novos hábitos — afirmou.

Collor lamentou a degra-
dação, em Alagoas, de ecos-
sistemas como as Lagoas 
mundaú e manguaba.

— no mês passado, cons-
tatou-se a morte de milhares 
de peixes e crustáceos, que 
amanheceram boiando na 
Lagoa manguaba. É impres-
cindível saber o quanto antes 
as reais causas do  desastre 
ecológico — observou.

“A questão indígena escapou do controle da Jus-
tiça e dos órgãos governamentais”, afirmou Aloysio 
nunes Ferreira (PSDB-SP). O senador exprimiu 
preocupação com notícias sobre os conflitos entre 
indígenas e produtores rurais em mato Grosso do Sul.

— Os episódios revelam ocupações irregulares, 
desrespeito a ordem judicial e intervenção desastrada 
da polícia. Vejo com enorme preocupação a possi-
bilidade já concreta do alastramento de conflitos, o 
aumento das tensões, o desrespeito a direitos, não 
apenas daqueles que são legítimos proprietários 
de suas terras, mas também das  comunidades 
 indígenas — disse.

Aloysio questionou se a 
Fundação nacional do Índio 
(Funai) não está ultrapas-
sando a atribuição dela para 
assumir o papel de suporte 
de um “movimento geral 
de contestação à ordem 
 jurídica”. O senador adiantou 
que apresentará requeri-
mento à CCJ solicitando 
audiência sobre o tema.

Em discurso, Vanessa Grazziotin (PCdoB-Am) 
destacou a realização da audiência pública da Co-
missão mista de mudanças Climáticas (CmmC), na 
segunda-feira, em Curitiba. A senadora é a presidente 
da comissão. A meta é realizar, ao longo do ano, uma 
audiência pública em cada região do país.

A reunião tratou da relação entre a sustentabilidade 
ambiental e o setor agrícola. Segundo a senadora, foi 
possível perceber o consenso entre os debatedores 
sobre a importância de aliar a produção agrícola à 
questão ambiental.

Vanessa elogiou o fato de o Paraná ter uma lei 
para a política de mudanças 
climáticas e outra que prevê 
o pagamento por serviços 
ambientais. Ela cobrou uma 
lei nacional sobre o assunto 
e pediu urgência na tramita-
ção do projeto que define os 
serviços ambientais e prevê 
a transferência de recursos, 
monetários ou não, aos 
que ajudam a produzir ou 
 conservar os serviços.

no debate na CmA ontem, 
Blairo maggi (PR-mT), pre-
sidente da comissão, fez um 
balanço de um ano de apro-
vação do novo código e disse 
considerar que é uma das leis 
mais discutidas no Congresso.

— Como todo acordo ra-
zoável, o resultado final não 
agradou inteiramente às partes, 
ambientalistas e ruralistas.  

mas a norma jurídica veio à 
luz para cumprir o seu papel 
ambivalente de zelar pela 
conservação do meio ambien-
te e tornar viável a atividade 
 agropecuária — completou.

Para o senador, o Congresso 
“agiu para simultaneamente 
preservar a natureza e tirar o 
agricultor da ilegalidade”, tor-
nando possível a conversão de 

multas por desmatamentos ile-
gais em serviços de  preservação 
do meio ambiente. 

Expectativa
Blairo também afirmou 

que o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) é esperado com 
expectativa pelo setor rural. 
O agricultor terá até dois anos 
para fazer o cadastramento e o 

prazo começará a ser contado 
a partir do lançamento oficial 
do cadastro, o que explica 
a expectativa em torno da 
apresentação do instrumento.

Paulo Guilherme Cabral, 
secretário de Extrativismo 
e Desenvolvimento Rural 
Sustentável do ministério do 
meio Ambiente, informou que 
estão sendo  firmados acordos 

com governos estaduais para 
a operacionalização do cadas-
tramento dos 5,2 milhões de 
imóveis rurais do país. Outra 
providência foi a compra de 
imagens de satélite, que esta-
rão disponíveis no aplicativo 
do CAR. isso possibilitará a 
identificação das propriedades 
e, dentro delas, a localização 
das áreas protegidas.

Produtores aguardam regras 
previstas no Código Florestal
Debate avaliou a implementação de medidas estabelecidas pela nova legislação, em vigor há um ano; 
morosidade na implantação de cadastro rural foi criticada e governo não deu prazo para lançamento 

Blairo (5º à esq.) presidiu a audiência, acompanhada por Luiz Henrique e Raupp (D)   

Estados e municípios devem 
apoiar ações, afirma Collor

Aloysio teme agravamento 
de conflitos por terras

Senadora preside Comissão 
de Mudanças Climáticas

incentivos para quem preserva 
ainda não têm recursos definidos

Collor diz que políticas ambientais 
devem passar do discurso à prática

Para Aloysio, questão indígena  
está descontrolada no Brasil 

Vanessa pede aprovação de lei 
nacional sobre serviços ambientais

Segundo Blairo, lei contribuiu para preservar e combater ilegalidade

Estrutura dos órgãos ambientais 
pode dificultar adoção de cadastro 
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A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou o 
PLS 549/2011, que autoriza a 
dedução do imposto de Renda 
dos gastos com aquisição de 
livros técnicos. 

A proposta é de Randolfe 
Rodrigues (PSOL-AP) e só vale 
para pessoas físicas. Os livros 
têm que abordar assuntos da 
área de atuação do profissio-
nal. Também estão incluídos 
no projeto os livros didáticos, 
inclusive os comprados pelo 
contribuinte para os depen-
dentes dele.

Randolfe chamou a aten-
ção para o preço elevado das 
publicações técnicas e didá-
ticas, o que limita o acesso 
ao conhecimento e à cultura.

Aprovada em caráter termi-
nativo na CAE, a proposta não 
precisa ser votada no Plená-
rio do Senado para seguir à 
 Câmara dos Deputados.

Acir Gurgacz (PDT-RO) 
pediu ao governo federal que 
amplie a oferta de creches 
públicas no país, principal-
mente em Rondônia. Gur-
gacz disse que Porto Velho, 
com 400 mil habitantes, 
tem somente 70 creches em 
funcionamento. Desse total, 
apenas três são públicas.

O senador afirmou que, nos 
últimos 20 anos, o número 
de famílias chefiadas por 
mulheres cresceu 40% no 
país e que é preciso implantar 
creches públicas nas  cidades 

e zonas rurais para que es-
sas mães possam trabalhar 
com tranquilidade. Gurgacz 
acrescentou que a presidente 
Dilma Rousseff prometeu 
construir em Rondônia 21 
novas creches para atender 
2.600 crianças. mas o estado, 
disse, precisa de pelo menos 
40 outras instituições.

Lídice da mata (PSB-BA) 
lamentou ontem as mortes 
de dois artistas da Bahia: o 
maestro de orquestra Regi-
naldo de Xangô, aos 62 anos, 
e o bailarino e coreógrafo 
Augusto Omolú, aos 50 anos.

Omulú era integrante do 
corpo de balé do Teatro 
Castro Alves. Foi assassinado 
no último fim de semana, na 
chácara onde morava.

Reginaldo de Xangô foi 
vítima de infarto. A senadora 
lembrou que por mais de 40 
anos ele animou as festas da 

Bahia e as principais datas 
cívicas, organizando o Baile 
das Orquestras da Praça 
municipal e o carnaval no 
Pelourinho.

A senadora também pa-
rabenizou a Coordenado-
ria Ecumênica de Serviços 
(Cese), que dia 13 completa 
40 anos de atividade.

magno malta (PR-ES) anun-
ciou em Plenário a realização, 
hoje, de manifestação em de-
fesa da família tradicional, da 
vida e da liberdade religiosa, 
na Esplanada dos ministérios, 
em Brasília.

— numa democracia você 
pode ser a favor de algo ou 
contra algo, é um direito que 
lhe assiste. E nós não pode-
mos ser criminalizados sim-
plesmente porque fazemos 
defesa da vida, dos interesses 
da vida, dos interesses de uma 
maioria coletiva, da maioria 

da sociedade brasileira — 
afirmou, acompanhado pelo 
pastor Silas malafaia.

malta disse ainda que o 
projeto de criminalização da 
homofobia (PLC 122/2006) 
não pode ser votado “a toque 
de caixa” e que “mais de 80% 
da sociedade” não concorda 
com a proposta.

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
aprovou ontem, em decisão terminativa, a 
inclusão de duas personalidades no Livro 
dos Heróis da Pátria. De Cristovam Buarque 
(PDT-DF), o PLS 383/2012 insere o nome do 
abolicionista pernambucano Joaquim nabu-
co. Lídice da mata (PSB-BA) reivindicou, por 
meio do PLS 102/2011, a inclusão de sóror 
Joana Angélica de Jesus, religiosa que enfren-
tou soldados portugueses em conflitos pela 
 independência da Bahia.

A inscrição no Livro dos Heróis da Pátria 
é regulamentada pela Lei 11.597/2007, que 

estabelece o registro do 
nome dos brasileiros ou de 
grupos de brasileiros que 
tenham oferecido a vida 
à pátria, para sua defesa e 
construção, com excepcio-
nal dedicação e heroísmo. 
uma das restrições conti-
das na lei é a exigência de 
que a inscrição só ocorra 
50 anos após a morte do 
homenageado.

QuALQuER CiDADãO PO-
DER á exigir a realização 
de concurso público para 
preenchimento de cargo de 
professor de escola pública 
ocupado, por mais de dois 
anos, por profissional não 
concursado. 

Essa possibilidade está 
prevista no PLS 313/2012, 
do ex-senador Cidinho San-
tos, que foi aprovado ontem 
pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE). A pro-
posta será votada em caráter 
terminativo pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto reduz de seis para 
dois anos a permissão para 
que o cargo de professor de 
escola pública seja ocupado 
por profissional com contra-
to temporário. Após o prazo, 
qualquer cidadão poderá 
exigir a abertura de concurso 
para o preenchimento da vaga 

por professor efetivo. Esse 
trecho foi introduzido por 
um substitutivo apresentado 
pelo relator, Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE).

— De acordo com a Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, 
os temporários correspondem 
a 25,8% dos professores do 
setor público no Brasil. O que 
sabemos é que a contratação 

temporária quase sempre vem 
junto com relações de trabalho 
precárias, rotatividade docen-
te e formação insuficiente — 
afirma Valadares.

O senador ressaltou que o 
projeto de lei, além de con-
tribuir para a valorização do 
professor, mantém como exce-
ção a contratação temporária 
no serviço público prevista na 
Constituição.
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Outro projeto aprovado na Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte foi o PLC 97/2011, 
oriundo da Câmara, que cria mecanismos 
para a destinação adequada de bens de valor 
cultural, artístico ou histórico apreendidos 
pela Receita Federal, cedidos à união como 
pagamento de dívidas ou que tenham sido 
abandonados. O objetivo é tornar o acervo 
disponível à sociedade por meio da rede de 
museus do país. O texto prevê que a guarda e 
a administração dos bens sejam concedidas 
a museus federais, estaduais ou municipais. 
Também admite a entrega de bens a museus 
privados, desde que não tenham fins lucrativos 
e integrem o Sistema Brasileiro de museus.

A relatora do projeto, Lídice da mata (PSB-
BA), apresentou apenas emendas de redação 
ao texto. Para ela, a proposta possui o mérito 
de criar uma sistemática de comunicação e 
deliberação sobre os bens, desde a notificação 
de sua disponibilidade, a cada ingresso, até a 
destinação final. O projeto recebeu decisão 
terminativa. Assim, seguirá para sanção presi-
dencial, a menos que seja apresentado recurso 
para votação em Plenário.

Depois que Ana Amélia 
(PR-RS) mencionou a recu-
sa do ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, em 
atender convite para falar 
sobre a situação do Arquivo 
nacional à Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte 
(CE), Wellington Dias (Pi), 
líder do PT, comprometeu-se 
a intermediar entendimentos 
com Cardozo.

— O ministro disse que 
estava às ordens, mas no gabi-
nete dele — disse a senadora.

O assunto foi tratado na 
reunião da CE de ontem. Ana 
Amélia quer esclarecimen-
tos sobre as deficiências do 
prédio que abriga o Arquivo 
nacional, situado no Rio de 
Janeiro. na avaliação da se-
nadora, exigir que o encontro 
seja no gabinete foi um gesto 
“deselegante e inadequado 
do ministro, um ex-deputado 
atuante, que deveria saber 
avaliar a importância do 
bom relacionamento entre 
o Executivo e o Congresso”.

A CE adiou a votação de 
projeto de lei da Câmara (PLC 
108/2009) que transfere para a 
sexta-feira os feriados nacio-
nais que caírem nos demais 
dias da semana. Ficariam fora 
da regra os feriados que ocor-
ressem no sábado ou domingo 
e os dos dias 1º de janeiro (Con-
fraternização universal), 7 de 
setembro (independência) e 
25 de dezembro (natal).

O adiamento da votação foi 
motivado por pedido de vista 
de inácio Arruda (PCdoB-CE).

Aprovada dedução 
do IR de compra 
de livros didáticos

Gurgacz pede
mais atenção às 
creches públicas

Lídice lamenta 
morte de dois 
artistas baianos

Malta anuncia 
marcha religiosa 
na Esplanada hoje

Maioria da sociedade é contra 
criminalizar homofobia, diz Malta 

Senadora discursa sobre Augusto 
Omolú e Reginaldo de Xangô

Cristovam vê Joaquim 
Nabuco como herói

Gurgacz quer a construção de mais 
creches, especialmente em Rondônia

Texto de Randolfe beneficia ainda 
a aquisição de publicações técnicas

Avança prazo menor
para professor temporário
Segundo texto aprovado em comissão, cai de 6 para 2 anos período em que temporário pode ocupar 
cargo de professor de escola pública. Decorrido o período, qualquer pessoa pode exigir concurso público

Senador Cyro Miranda (D) preside a reunião da Comissão de Educação

Texto inclui abolicionista 
no Livro dos Heróis da Pátria

Proposta que destina bens 
culturais a museus vai à sanção 

líder do PT tratará com ministro sobre 
audiência a respeito do Arquivo nacional

Adiada votação de 
projeto que transfere 
feriado para sexta-feira


