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Acordo entre líderes leva ao 
Plenário a Lei Geral das Religiões
Projeto aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais 
não precisará passar pela de Assuntos Econômicos, como 
previsto. Texto garante o livre exercício de crença e culto

Avançou para votação 
final no Senado 
proposta da Câmara 

dos Deputados que declara 
livre a manifestação 
religiosa em locais públicos, 
desde que não contrarie a 
ordem e a tranquilidade. 
Plano diretor das cidades 
deverá prever espaços para 
fins religiosos.

O relator, Eduardo Su-
plicy, retirou do projeto o 
conceito de ensino religio-
so como parte da formação 
básica do cidadão. Discipli-
na será facultativa.

Pelo texto, casamento re-
ligioso terá efeito civil, após 
registro, a partir da data 
da celebração, se cumprir 
 exigências legais.  7

Na Comissão de Assuntos Sociais, Paulo Paim ouve 
de Eduardo Suplicy esclarecimentos sobre o relatório 

favorável ao projeto da Lei Geral das Religiões

Parlamentares elogiam Programa Minha Casa Melhor
A criação, pelo governo, de uma 

linha de financiamento para aquisi-
ção de móveis e eletrodomésticos aos 

beneficiários do Minha Casa, Minha 
Vida foi comemorada por Renan 
 Calheiros, Ciro Nogueira, Humberto 

Costa e Acir Gurgacz. O programa, 
que deve beneficiar 3,7 milhões de 
famílias, foi lançado ontem.  3

Para senadores, Ibama deve 
facilitar licenciamentos

Em audiência, senadores 
pediram ao presidente do 
Ibama, Volney Zanardi, 
que o órgão dê tratamen-
to diferenciado às obras 
consideradas estratégicas 
pelo governo, sob risco de 
haver prejuízos econômi-
cos para o país. Para serem 

executadas, as construções 
de rodovias e hidrelétricas 
precisam obter o licen-
ciamento ambiental do 
Ibama. Como alternativa, 
os senadores propuseram 
que o instituto autorize as 
obras e exija compensa-
ções  ambientais.  5 

O senador Fernando Collor (C) recebe o 
presidente do Ibama, Volney Zanardi, e 
a diretora de Licencimento Ambiental do 
instituto, Gisela Forattini

MP que barateia 
cesta básica está 
no Senado e 
tem prioridade  3

Debatedores criticam divulgação 
para atrair estrangeiros a eventos  

Mudança viabiliza exportação de 
aviões com financiamento do BNDES

Aprovados dois 
nomes para o 
Conselho do 
Ministério Público  8

Em sabatina, 
indicado para 
Anvisa vê falha 
em concurso  9

Jorge Hereda, presidente da Caixa, ministra Miriam Belchior, senador Renan Calheiros, presidente Dilma Rousseff e ministra Gleisi Hoffmann durante lançamento

6



2

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

Brasília, quinta-feira, 13 de junho de 2013

 `CDH  Contratação de mulheres
9h A Comissão de Direitos Humanos se 
reúne para examinar projeto que estabe-
lece mecanismo de contratação de mu-
lheres em serviços e obras públicas.

 `Seminário  Desafios da América Latina
9h/19h30 3º Seminário Internacional Es-
tudos Legislativos, sobre o tema “Os de-
safios da consolidação democrática na 
América Latina”, no Auditório Antonio 
Carlos Magalhães, do Interlegis.

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

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

 `CDr  Seminário no Amapá
8h/13h Em Macapá, Seminário Desenvol-
vimento Regional da Amazônia. Debate 
sobre perspectivas para o futuro da Ama-
zônia e balanço das instituições Basa, Su-
dam, Suframa e Ministério da Integração.  `Cre  embaixadas

9h30 Na pauta, leitura de relatórios so-
bre mensagens do Executivo indicando 
embaixadores para Bahamas, Holanda, 
Vaticano, cumulativamente com Malta, 
e Guiana.

 `CrA  Br-319
8h30 Audiência para avaliar a reconstru-
ção da BR-319, que liga Porto Velho a Ma-
naus, os entraves para a licença ambien-
tal e a programação de obras do Dnit.

 `PLenário  Pauta trancada
14h A pauta de votações está trancada 
pela medida provisória (MP 609/2013). 
Sessão especial, às 17h, pelos 250 anos de 
nascimento de José Bonifácio.

 `Lei De LiCitAçõeS  instalação
9h Instalação da Comissão Temporária de 
Modernização da Lei de Licitações e Con-
tratos e aprovação do plano de trabalho. 

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 9h30, segundo o Regimento Interno e o 
Ato 21/2009 da Comissão Diretora, a Comissão de Relações Exteriores . 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 8h30, audiência da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária; e, na sequência, reunião da Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional. Às 14h, a sessão plenária. A Rádio 
 Senado pode ser acompanhada ao vivo pela internet: www.senado.leg.br/radio.

RáDio SENADo

Por motivos técnicos, os pronunciamentos de senadores no Plenário depois das  
18h de ontem serão publicados na próxima edição do Jornal do Senado.

ADiAMENTo

Diferentemente do que publicou ontem o Jornal do Senado, as audiências pú-
blicas para debater banda larga e exploração de gás natural serão realizadas pela 
 Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).

CoRREção

 `reguLAmentAção De LeiS  terrorismo
14h Reunião sobre regulamentação de 
artigo da Constituição que trata do crime 
de terrorismo e da regionalização da pro-
dução cultural, artística e jornalística.

O Senado realiza hoje, às 
17h, sessão especial desti-
nada a comemorar os 250 
anos de nascimento de José 
Bonifácio de Andrada e Silva, 
conhecido como Patriarca 
da Independência do Brasil 
por ter sido um dos maiores 
defensores do processo.

José Bonifácio nasceu em 
Santos (SP) em 1763 e aos 20 
anos foi estudar em Portugal, 
formando-se em Direito, Filo-
sofia e Matemática. Retornou 
ao Brasil somente em 1819, 
com 56 anos, e atuou como 
ministro do Reino e dos Ne-
gócios Estrangeiros em 1822 
e 1823. De início, apoiou a 
regência de dom Pedro de 
Alcântara, mas depois da  

Independência, organizou a 
ação militar contra os focos 
de resistência à separação de 
Portugal.

Em 1823, foi demitido por 
dom Pedro I e passou a atuar 
na oposição. Após o fecha-
mento da Assembleia Cons-
tituinte, em 11 de novembro 
de 1823, José Bonifácio foi 
banido e se exilou na França 
por seis anos. De volta ao 
Brasil, e reconciliado com o 
imperador, assumiu a tutoria 
de seu filho quando Pedro I 
abdicou, em 1831, e partiu 
para Portugal. Permaneceu 
como tutor do futuro impe-
rador até 1833. Em 1838, José 
Bonifácio morreu na própria 
casa, no Rio de Janeiro.

O PRESIDENtE DO Senado, 
Renan Calheiros, afirmou que 
o critério para a apreciação 
dos vetos presidenciais será 
construído de forma coletiva. 
A sessão do Congresso em que 
seriam lidos 150 vetos, prevista 
para ontem, foi cancelada. 

Há mais de 3 mil vetos pen-
dentes da votação no Con-
gresso, muitos dos quais são 

considerados prejudicados, 
por tratarem de matérias 
vencidas, como orçamentos 
já executados.

Renan explicou que a vo-
tação dos vetos obedecerá 
a critérios políticos, a serem 
acordados com as lideranças 
partidárias. Para o presidente 
do Senado, no entanto, os cri-
térios escolhidos não deverão 

limitar o processo legislativo 
nem promover o desequilíbrio 
fiscal do país. Ele disse que não 
há previsão de data para uma 
nova sessão do Congresso, 
mas acrescentou que vai se 
encontrar com o presidente 
da Câmara, Henrique Eduardo 
Alves, para tratar do assunto.

— Não há uma definição, mas 
será uma construção coletiva.

O deputado Newton Lima 
(Pt-SP), recém-eleito pre-
sidente da Representação 
Brasileira no Parlamento do 
Mercosul (Parlasul), disse em 
visita ao presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, que a 
Representação buscará ajudar 
a fortalecer a competitividade 
da indústria nacional, com 
foco nos países da região.

— O bloco é muito importan-
te para o Brasil. É bom lembrar 
que 40% dos manufaturados 
produzidos pela indústria 
brasileira têm como destino os 
países do Mercosul — afirmou.

De acordo com o deputado, 
Renan disse ter convicção da 
importância do Mercosul, 
principalmente com a regu-
larização da representação 
do Paraguai e a entrada da 
Venezuela. Newton Lima foi 
eleito em 21 de maio. Na oca-
sião, o senador Paulo Bauer 
(PSDB-SC) foi eleito segundo 
vice-presidente. 

A eleição de um deputa-
do atende um rodízio entre 

 Câmara e Senado. No último 
biênio, a representação foi 
presidida pelo senador Ro-
berto Requião (PMDB-PR), 
o indicado do Brasil para o 
cargo de vice-presidente- geral 
do órgão.

O Parlasul é o braço legis-
lativo do bloco econômico 
integrado por Brasil, Argen-
tina, Uruguai e Venezuela 
(o Paraguai está suspenso e 
a Bolívia está em processo 

de adesão). A Representa-
ção Brasileira no Parlasul é 
composta por 10 senadores 
e 27 deputados federais. Os 
representantes têm como atri-
buição acompanhar e emitir 
pareceres sobre todas as ma-
térias referentes ao Mercosul, 
promover audiências públicas 
e solicitar esclarecimentos 
ou depoimentos de qualquer 
autoridade ou cidadão, em as-
suntos relacionados ao bloco.

A Biblioteca do Senado 
colocou à disposição dos 
usuários 285 livros novos 
durante o mês de maio. Con-
tando obras que já estavam 
no acervo da instituição, 
mas não haviam sido ainda 
catalogadas, o acréscimo foi 
de 381 volumes.

Conforme a diretora da 
biblioteca, Helena Celeste 
Vieira, como o Senado é 
palco de debates e decisões 
que mudam os rumos do 
país, é responsabilidade da 
instituição ofertar material 

de pesquisa em volume e 
qualidade suficientes para 
a elaboração de projetos, a 
apresentação de emendas e 
a redação de discursos.

Os critérios para a aquisi-
ção incluem tanto a neces-
sidade da oferta de novos 
títulos e temas quanto a 
reposição de exemplares 
desgastados e a substituição 
de edições superadas.

— Procuramos observar os 
assuntos que estão recebendo 
mais atenção dentro do Sena-
do para oferecer  material de 

consulta à altura das deman-
das que nos são feitas, mas 
também nos antecipamos 
ao que possa vir a ser objeto 
de procura — explica.

O assunto mais pesquisado 
pelos usuários é o Direito, 
por se tratar de uma bi-
blioteca parlamentar. Além 
de manuais e compêndios 
sobre questões há muito 
discutidas, a Casa demanda 
estudos sobre temas tipica-
mente pós-modernos, caso 
da adoção embrionária e da 
união homoafetiva. 

Líderes ajudarão a decidir 
regras para votação de vetos
Segundo Renan Calheiros, critério para apreciação dos vetos presidenciais pelo Congresso será construído 
de forma coletiva; decisão, afirmou ele, será política, mas não poderá atrapalhar o processo legislativo

Indústria nacional será foco no Parlasul

Novo presidente da Representação, Newton Lima reuniu-se ontem com Renan

Dinâmica da política influencia Biblioteca do Senado 

Senado homenageia José Bonifácio, 
o Patriarca da Independência 

A Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul) cancelou, por falta de 
quórum, a reunião que estava 
prevista para ontem, destinada 
a analisar o projeto de lei do 

senador Eduardo Amorim 
(PSC-SE) que concede isenção 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) a carros 
movidos exclusivamente a 
energia elétrica (PLS 415/2012). 

A representação analisaria o 
requerimento do deputado 
Newton Lima, presidente do 
colegiado, pela participação 
do embaixador Antonio Simões 
em audiência.

Representação Brasileira adia reunião
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O Programa Mi-
nha Casa Melhor, 
lançado ontem, 
foi classificado 
por Acir Gurgacz 
(PDt-RO) como 
“mais uma me-
dida acertada da 
presidente Dilma 
Rousseff”, assim como a de-
soneração da cesta básica e 
a redução da conta de luz. 

Gurgacz ressaltou que o 
programa se destina à popu-
lação que não tem acesso ao 
crédito, às famílias que estão 
economizando para pagar a 
casa própria e, por isso, não 
tem condições de comprar 

eletrodomésticos 
e utensílios do lar.

— Viramos uma 
página decisiva de 
uma longa história 
de exclusão social 
nos últimos 10 
anos, quando 22 
milhões saíram da 

extrema pobreza — afirmou.
Gurgacz disse que os pro-

gramas de transferência de 
renda transformam o Brasil.

— O Bolsa Família, por 
exemplo, está contribuindo 
com a queda de quase 20% 
da mortalidade infantil. Esse 
programa, portanto, salva 
vidas — concluiu.

O lançamento 
do Minha Casa 
Melhor foi elogia-
do por Humberto 
Costa (Pt-PE).

— Quero para-
benizar a presi-
denta Dilma por 
mais essa ação 
relevante para a população, 
especialmente aquela mais 
carente, que conseguiu, ao 
longo dos últimos anos, as-
cender socialmente e viver 
em uma condição melhor.

Ele citou as críticas de 
Dilma Rousseff às alegações 
de que o país vive uma “crise 
incontrolável” e de que o 

governo não con-
segue lidar com 
os problemas da 
economia.

— A presidenta 
deixou claro que 
em nenhum mo-
mento seremos 
lenientes com o 

crescimento da inflação e em 
nenhum momento deixare-
mos de dizer que o que se 
quer é criar um clima artificial 
de crise — disse.

Após lembrar previsões 
pessimistas que não se con-
cretizaram, Humberto Costa 
disse ter confiança “absoluta 
e total” nos rumos do país.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, comemo-
rou ontem o lançamento do 
Programa Minha Casa Melhor, 
que cria uma linha de finan-
ciamento para aquisição de 
móveis e eletrodomésticos 
aos beneficiários do Minha 
Casa, Minha Vida. Para ele, o 
programa pode impulsionar o 
mercado interno, responsável 
pela reação do Brasil à crise 
em 2008 e 2009.

— trata-se de uma iniciativa 
justa e louvável, sobretudo 
pelo que ela pode representar 
na expansão do mercado in-
terno, que, como todos sabem, 
tem sido a âncora do país nos 
últimos sobressaltos da eco-
nomia mundial — afirmou.

O valor destinado, vindo do 
tesouro Nacional, é de R$ 18,7 
bilhões. Cada família poderá 
usar até R$ 5 mil, liberados 
em um cartão de crédito que 
poderá ser pago em até 48 
meses. Espera-se beneficiar 

3,7  milhões de famílias.
Renan destacou a taxa de 

juros do financiamento, que 
será de apenas 5% ao ano.

— A taxa de juros está mui-
to aquém dos percentuais 
praticados pelo mercado. A 
taxa média anual cobrada 
pelo crediário é de 61% para 
eletrodomésticos, 96% para 
decoração e varia de 61% e 
93% em se tratando de artigos 
do lar — comparou.

O senador participou da so-
lenidade em que a presidente 
Dilma Rousseff anunciou 
o programa ontem. Entre 
os itens que poderão ser fi-
nanciados, estão geladeira, 
fogão, lavadora de roupas 
automática, computador, tV 
digital, guarda-roupa, cama de 
casal e de solteiro, mesa com 
cadeiras e sofá.

A condição para acessar o 
crédito é estar em dia com as 
prestações do Minha Casa, 
Minha Vida. O acesso aos 

 recursos será por meio de 
cartão magnético, emitido 
pela Caixa Econômica Fe-
deral e pelo Banco do Brasil, 
operadores do programa. A 
linha de financiamento ficará 
disponível por 12 meses, a 
partir da emissão do cartão, 
que será entregue na residên-
cia do beneficiário após dez 
dias da solicitação e poderá 
ser utilizado em 12 mil lojas 
credenciadas em todo o país.

Além de estimular o consu-
mo, o novo programa tem o 
objetivo de garantir dignidade 
a milhões de brasileiros de 
baixa renda, de acordo com 
a presidente Dilma Rousseff.

— Dignidade é a palavra que 
melhor expressa o significado 
do Minha Casa, Minha Vida 
e do Minha Casa Melhor. É 
fundamental que essa parcela 
da população tenha acesso ao 
crédito também — afirmou.

Para Renan, a medida pro-
visória que criou a linha de 
crédito será bem recebida 
pelo Congresso, em razão da 
justiça social, do alcance e dos 
reflexos na economia.

— É fundamental garantir 
aos brasileiros acesso a uma 
vida mais digna. O programa 
ajuda a fortalecer o cresci-
mento da economia e o de-
senvolvimento social — disse 
o senador.

Ciro Nogueira (PP-PI) tam-
bém acredita que a MP não 
encontrará obstáculos.

— É uma medida que aten-
de um grande anseio da 
 população — afirmou.
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A MEDIDA PROVISóRIA que 
desonera os itens da cesta 
básica foi lida ontem em Ple-
nário e passa a trancar a pauta 
de votações do Senado. A MP 
609/2013, com validade até 5 
de julho, foi aprovada na noite 
de terça-feira pela Câmara 
com mudanças no texto que 
saiu da comissão mista res-
ponsável pela análise prévia.

Entre as alterações, está a 
inclusão de fraldas geriátricas 
na lista de produtos que terão 
isenção do PIS-Pasep e da Co-
fins, inclusive na importação. 
Os deputados também apro-
varam a extensão do benefício 
fiscal aos óleos vegetais brutos, 
para favorecer o pequeno 
produtor, como previa o texto 
original da MP.

A desoneração da cesta 
básica inclui carnes (bovina, 
suína, aves, peixes, ovinos e 
caprinos), café, óleos vegetais, 
manteiga, margarina, açúcar, 

papel higiênico, pasta de dente 
e sabonete.

O relator da MP, deputado 
Edinho Araújo (PMDB-SP), 
ampliou a lista de produtos 
correlatos aos da cesta básica 
e incluiu sal, pão de forma, 
biscoitos, sucos, molho de 

tomate, vinagre, polvilho, es-
cova de dentes, absorventes 
higiênicos, fraldas e gás de 
cozinha. Sem contar os itens 
acrescentados, a renúncia 
fiscal prevista para 2014 é de 
R$ 7,5 bilhões e, para 2015, de 
R$ 8,3 bilhões.

também foi incluída na MP 
609 a MP 605/2013, que garan-
te a redução da conta de luz. 
Essa medida provisória não 
havia sido lida no Senado em 
razão do prazo inferior a sete 
dias para análise.

(Com Agência Câmara)

Chega ao Senado MP que reduz 
preço dos produtos da cesta básica
Medida provisória que isenta de impostos produtos como carne, manteiga, gás de cozinha e produtos de higiene tem prioridade na pauta

O líder do PSDB no Senado, 
Aloysio Nunes Ferreira (SP), 
rebateu críticas da presidente 
Dilma Rousseff, que se refe-
riu à oposição como “velhos 
do Restelo”, em alusão ao 
personagem pessimista e 
conservador do poeta Luís de 
Camões, que alertava para o 
risco das grandes navegações 
e exaltava o Portugal agrário.

— Quem dera a presidente 
Dilma fosse Vasco da Gama. 
Ele era um homem audaz, 
que ousou enfrentar uma 
navegação por mares nunca 
dantes navegados, na expres-
são de Camões. A presidente 
está longe de ser um Vasco da 
Gama, de ter as qualidades 
do comandante. Ela se con-
tenta com uma navegação de 
cabotagem — disse.

Ele eximiu a equipe eco-
nômica e atribuiu a Dilma 
a responsabilidade pelo 
aumento no gasto público, 
pela estagnação da economia 
e pela inflação em alta.

Ao lado de Dilma, Renan participa do lançamento do Minha Casa Melhor

Senado tem até 5 de julho para votar redução de impostos para arroz, açúcar, óleos vegetais e manteiga, entre outros

Aloysio: Dilma não 
tem virtudes de 
comandante

Renan elogia financiamento de eletrodomésticos Humberto Costa aplaude medida e 
rebate críticas que apontam crise

Para Acir Gurgacz, programa beneficia 
famílias que não têm acesso ao crédito
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A LEItUR A DO relatório 
da Medida Provisória (MP) 
612/2013 deverá ser feita no 
dia 25, mesmo sem a realiza-
ção de audiências públicas 
para debater o texto. A me-
dida do Executivo trata da 
agregação de novos setores 
da economia à política de de-
soneração tributária da folha 
de pagamentos. Já foram apre-
sentadas 220 emendas à MP.

O anúncio foi feito ontem 
pelo relator, deputado Alfre-
do Kaefer (PSDB-PR), após 
aprovação, na comissão mista 
encarregada de emitir parecer 
à proposta, da retirada de pau-
ta de todas as deliberações em 
curso no colegiado, incluindo 
a votação do plano de traba-
lho, que previa a realização de 
audiências públicas.

O relator da MP 612/2013, 
porém, garante que a apro-
vação do requerimento não 
interfere em seu trabalho 
e nem impede a realização 
eventual de audiências para 
instruir a medida.

— A apresentação do relató-
rio independe dessa situação. 
Isso não vai atrapalhar o tra-
balho. Quero contribuir com 

tempo hábil para que [a me-
dida] seja votada na Câmara 
e no Senado — afirmou.

Embate
O requerimento de retirada 

de pauta foi apresentado pelo 
vice-líder do PMDB na Câma-
ra, deputado Manoel Júnior 
(PB), após embate com o líder 
do governo no Congresso, 
senador José Pimentel (Pt-
CE), que defendeu o início da 
discussão sobre a medida, que 
caduca em 14 de agosto.

No início da reunião, Alfredo 
Kaefer chegou a apresentar um 

plano de trabalho a ser votado, 
que convidava para debater a 
MP representantes da Receita 
Federal e de operadores logís-
ticos, indústrias aduaneiras, 
comércio exterior e usuários 
de portos, aeroportos e portos 
secos, entre outros.

No decorrer da discussão, 
o requerimento foi retirado 
da pauta por iniciativa do 
próprio relator, que depois 
reconsiderou sua decisão a 
pedido do senador Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES). Ferraço 
preside a comissão mista e dis-
se ser favorável à discussão da 

medida. Para Manoel Júnior, 
no entanto, a elaboração de 
um plano de trabalho pode 
ser feita “em um momento 
oportuno”.

José Pimentel observou que 
pode não haver tempo sufi-
ciente para a discussão da MP 
612/2013, visto a proximidade 
do recesso parlamentar de 
julho, associada à decisão do 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, de não apreciar 
matérias que cheguem com 
menos de sete dias para tra-
mitação na Casa.

A medida precisa ser votada 
na comissão especial e ainda 
pelos Plenários da Câmara 
e do Senado, ressaltou José 
Pimentel, que cobrou do 
relator a fixação de data para 
leitura do relatório. Sendo lida 
no dia 25, avaliou o senador, 
a votação da medida poderá 
ser concluída até o dia 27, 
mesmo com a apresentação 
de eventual pedido de vista.

Deputados presentes à reu-
nião lembraram a estratégia 
vigente na tramitação da MP 
dos Portos, já convertida em 
lei pela presidente Dilma 
Rousseff. Eles avaliaram que, 
ao adiar a possibilidade de 
discussão da MP 612/2013, 
Manoel Júnior pretende 
ganhar tempo para influir 
no trabalho do relator da 
matéria.

A estratégia foi criticada 
pelo senador Waldemir Moka 
(PMDB-MS), que cobrou a 
realização imediata de audi-
ências públicas para debater 
a MP 612/2013, que também 
reestrutura o modelo jurídico 
de organização dos recintos 
aduaneiros de zona secun-
dária. O senador defendeu a 
implantação de porto seco no 
Mato Grosso do Sul.
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A Medida Provisória 
612/2013 amplia a deso-
neração da folha de paga-
mento de mais 14 setores 
da economia e permite que 
a contribuição patronal do 
INSS, de 20% sobre os salá-
rios dos funcionários, seja 
trocada por uma alíquota 
que varia de 1% a 2% sobre 
o faturamento bruto. O in-
centivo só valerá a partir de 
janeiro de 2014.

O projeto prevê desonera-
ção nos setores de jornalismo 
e radiodifusão, prestação 
de serviços aeroportuários, 
empresas de transporte aéreo 
de passageiros, transporte 
metroviário, transporte de 
cargas por navegação de tra-
vessia, marítimo e rodoviário, 
engenharia e arquitetura, 
construtoras de obras de in-
fraestrutura e setor de defesa.

também favorece o setor 
da construção civil, que já 
havia sido contemplado 
pela MP 601/2012, com a 
inclusão de atividades como 

a construção de rodovias e 
ferrovias, de obras de arte 
especiais e de obras de 
urbanização, demolição e 
preparação de terreno.

Portos secos
A MP 612/2013 também 

propõe a reestruturação do 
modelo jurídico de organiza-
ção dos recintos aduaneiros 
de zona secundária, espe-
cialmente nos portos secos, 
e da forma de custeio da 
fiscalização aduaneira exe-
cutada pela Receita Federal. 
Abandona o modelo baseado 
em concessão/permissão de 
serviço público, propondo 
um modelo baseado no 
instituto da licença, com 
liberdade de entrada e saída 
de ofertantes dos serviços.

Energia elétrica
A proposta também reduz 

a zero as alíquotas da con-
tribuição para o PISPasep e 
da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade 

 Social (Cofins) incidentes 
sobre indenizações que 
devem ser pagas ao poder 
concedente no contexto da 
reformulação, prevista na Lei 
12.793/2013, das concessões 
de geração, transmissão 
e distribuição de energia 
elétrica.

Doações
A medida altera o limite de 

deduções para doações rela-
tivas ao Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncoló-
gica (Pronon) e ao Programa 
Nacional de Apoio à Atenção 
da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (Pronas/PCD).

Lucro presumido
O texto propõe ainda a 

ampliação do alcance da 
simplificação proporcionada 
pela tributação do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica 
com base no lucro presumi-
do, alterando o limite da re-
ceita bruta de R$ 48 milhões 
para R$ 72 milhões. 

Foi adiada para terça-feira 
a instalação da comissão 
mista que vai analisar a 

Medida  Provisória (MP) 
617/2013. A MP reduz a zero 
as alíquotas da contribuição 

para o PIS-Pasep e da Cofins 
sobre a receita do serviço de 
transporte coletivo  municipal 

rodoviário, metroviário e 
ferroviário de passageiros.

(Da Agência Câmara)

Cristovam Buarque (PDt-
DF) criticou ontem o ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, 
por ter negado a existência de 
uma crise econômica no país. 
Segundo Cristovam, ao ser 
indagado se o governo agiria 
para reverter o pessimismo 
em relação à economia, o 
representante do Executivo 
rebateu: “Que crise? Onde é 
que está crise?”.

O episódio, para Cristo-
vam, revela que o governo 
não está disposto a enfrentar 
os problemas econômicos. 
O senador destacou fatos 
que respondem onde está a 
crise, como o descontrole dos 
gastos públicos, o aumento 
da dívida bruta do país e o 
aumento da inflação.

— A crise está em uma 
inflação de 6,5%, dois pon-
tos a mais do que a meta de 
4,5%. Não precisa perguntar, 
basta ir ao supermercado — 
protestou.

Em discurso ontem, Alvaro 
Dias (PSDB-PR) afirmou que 
o governo federal vem dilapi-
dando, de maneira constante, 
o Fundo de Garantia do 
tempo de Serviço (FGtS). 
Segundo ele, o governo 
usa recursos do fundo para 
custear programas sociais, 
fazendo “cortesia com o 
chapéu alheio”.

— A dilapidação do fundo 
de forma sorrateira é mais 
um expediente da falta de 
transparência que caracteriza 
as ações do governo federal. 
O governo opera na clandes-
tinidade. São empréstimos 
secretos a Angola e Cuba; os 
gastos das viagens presiden-
ciais são sigilosos — disse.

De acordo com o senador, 
até integrantes do conselho 
curador do fundo estariam 
temerosos de que o governo 
use mais recursos do FGtS 
para financiar o Programa 
Minha Casa Melhor.

Cristovam aponta 
crise e faz críticas ao 
ministro Mantega 

Alvaro Dias acusa 
governo federal de 
dilapidar o FGTS 

Cristovam vê indisposição do 
governo para combater a crise

Para Alvaro, Executivo vem 
atuando sem transparência

Instalação da comissão da MP 617/2013 é adiada

Diversos setores vão ser beneficiados 

Relatório da MP sobre desoneração 
da folha será apresentado dia 25 
Comissão de análise retirou de pauta votação de plano de trabalho que previa debates públicos sobre a MP, que caduca em 14 de agosto

Deputados Vicente Candido e Alfredo Kaefer, ao lado do senador Ricardo Ferraço (D), que preside a comissão da MP 612
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Ainda durante a reunião da Comissão 
de Infraestrutura de ontem, Fernando 
Collor informou que já deu início a um 
estudo para  elaborar uma proposição 
a ser apresentada com o intuito de 
responsabilizar e apenar aqueles que 
responderem por prejuízos causados 
com a paralisação de obras ou a re-
tenção indevida de valores pactuados 
legalmente.
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pública da Comissão de 
 Infraestrutura (CI),  senadores 
sugeriram ao presidente do 
Ibama, Volney Zanardi Júnior, 
que o órgão dê tratamento 
diferenciado à obras conside-
radas estratégicas. Segundo os 
parlamentares, são trabalhos 
que não podem ser paralisados, 
sob pena de grandes prejuízos. 

Acir Gurgacz (PDt-RO) foi 
um dos que sugeriram uma 
regra específica para obras 
consideradas de interesse 
nacional, além de formas de 
compensações ambientais 
para se evitarem interrupções 
e atrasos:

— A impressão que se tem 
é que o Ibama não quer o 
 desenvolvimento do Brasil. 
Obras como as duplicações das 
BRs 101 e 116, por exemplo, são 
inevitáveis e vão acontecer. O 
país precisa dessas estradas. 
Criar uma compensação am-
biental não seria uma solução? 
Não dá para criar uma regra 
mínima para obras de interesse 
nacional a fim de se impedirem 
atrasos?

Jorge Viana (Pt-AC) seguiu 
a mesma linha:

— Obras de interesse na-
cional, a rigor, todas são. 
Mas algumas são estratégi-
cas e, se não forem execu-
tadas  rapidamente, causam  

prejuízos econômicos e pro-
blemas sociais.

Equipe pequena
O presidente do Ibama afir-

mou que nos últimos três anos 
o instituto não teve nenhuma 
licença suspensa ou derru-
bada e que o número de pro-
cessos de licenciamento tem 
aumentado de forma expo-
nencial. Hoje são quase 1.700 
procedimentos em curso. Só 
o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) responde 
por 280 pedidos.

Zanardi admitiu que há 
déficit de pessoal no setor. O 
Ibama tem hoje 411 analistas 
ambientais. todavia, alertou 
ele, nos próximos anos, 50% 
dos servidores terão condições 

de requerer aposentadoria, daí 
a necessidade da realização 
de novos concursos públicos. 

Ele enfatizou que a atuação 
do Ibama se pauta em critérios 
estritamente técnicos e não 
ideológicos. Segundo ele, os 
processos são complexos e por 
vezes acabam no Judiciário. 

Ainda segundo Zanardi, 
atualmente não há nenhuma 
obra paralisada no PAC por 
questões de licenciamento 
ambiental. 

Além disso, ressaltou ele, 
existem problemas relaciona-
dos à qualidade dos projetos. 

— Obras estratégicas e de 
interesse nacional precisam 
ter tratamento diferenciado 
não apenas no licenciamento, 
mas em outras esferas. Há, por 

exemplo, questões indígenas, 
de patrimônio histórico e de 
saúde. Mas a licença não sai 
sem contemplar tais pers-
pectivas. São assuntos que 
devem ser tratados em outros 
momentos, e não na fase de 
licenciamento ambiental — 
disse.

O presidente do Ibama foi 
convidado para a audiência 
pedido de José Pimentel (Pt-
CE). A reunião foi presidida 
por Fernando Collor (PtB-AL).

Cidadãos de todo o país 
puderam participar da audi-
ência enviando perguntas por 
meio da página e do telefone 
do Alô Senado (www.senado.
leg.br/senado/alosenado e 
0800 612211) e pelo twitter 
(@alosenado).

Ao lado de Fernando Collor (D), o presidente do Ibama, Volney Zanardi, fala em audiência na Comissão de Infraestrutura

Para senadores, Ibama precisa facilitar 
liberação de projetos estratégicos

Segundo parlamentares, atraso em certas obras do governo pode causar prejuízos econômicos e problemas sociais. Presidente do Ibama se queixa de déficit de pessoal

O presidente do Ibama, 
Volney Zanardi, afirmou que 
o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) será implantado pelo 
governo federal e obrigatório 
para todas as propriedades 
rurais, conforme prevê o 
novo Código Florestal. Ele 
assegurou que as assimetrias  
entre leis estaduais e a federal 
serão corrigidas. 

Conforme informou, de 
sete a oito estados já contam 
com cadastros ambientais, 
que serão aproveitados no 
CAR. Em breve, o Ibama 
lançará uma norma para 
definir a interface entre o 
CAR e os procedimentos de 
“desembargo” ou regulari-
zação de áreas embargadas 
por irregularidade ambiental.

A assimetria de legislação 
entre os estados preocupa 
o presidente do Ibama. 
Segundo ele, são licenças e 
procedimentos diversos.

— É necessária uma uni-
formização. 

Ele disse que os processos 
aumentam à medida que a 
economia se desenvolve. Em 
2003, o Ibama atuou em 537 
processos de  licenciamento. 
Hoje, são 1.672: 17% de ro-
dovias; 12%, linhas de trans-
missão; 11%, petróleo; 8%, 
ferrovias; e 8%, mineração.

Projetos executivos defi-
cientes e exagero na atuação 
de órgãos de fiscalização são 
apontados pelos senadores 
entre os maiores entraves 
para a conclusão de obras e a 
melhoria da infraestrutura no 
país. Esse foi o resultado de 
um levantamento feito com 
12 integrantes da Comissão 
de Infraestrutura (CI), anun-
ciado ontem pelo presidente 
do colegiado, Fernando Collor 
(PtB-AL). Questões ambien-
tais e indígenas, processos 
licitatórios mal realizados 
e falhas de gestão do órgão 
executivo vêm na sequência 
como outros problemas a se-
rem enfrentados (veja quadro 
ao lado).

— Diante disso, preparamos 
uma série de propostas a serem 
apreciadas a fim de aprofun-
darmos o debate em busca de 
soluções para desatar esse en-
trave burocrático — explicou.

Parte das propostas serão 
analisadas na próxima reunião 
da CI em 19 de junho. Entre 
elas, estão alterações na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), realizações de audiên-
cias e pedidos para agilização 
na tramitação de projetos que 

visam desburocratizar e facili-
tar o processo de contratação 
de obras públicas.

Críticas
Collor fez críticas ao pro-

cedimento fiscalizatório do 
tribunal de Contas da União 
(tCU). Segundo o senador, pa-
ralisações de obras e retenções 
de verbas determinadas pelo 
órgão de forma equivocada 
causam grandes prejuízos ao 
erário e ao contribuinte.

— A retenção de valores 
por determinação do tCU é 
prática que, infelizmente, tem 
sido adotada amiúde, levan-
do insegurança a todos que 
prestam serviços e vendem 
bens para a administração 
pública — disse.

O senador citou erros come-
tidos por auditores, como no 
caso da obra da BR-101, em 
Pernambuco, orçada e licita-
da em R$ 142 milhões. Após 
vistoria, disse Collor, o tCU 
ordenou a repactuação do 
contrato para R$ 133 milhões. 
O consórcio responsável infor-
mou que não poderia fazer, os 
trabalhos foram paralisados e 
o contrato foi rescindido. Foi 
feita nova licitação no valor de 

R$ 133 milhões, mas nenhuma 
empresa se interessou, e a 
proposta mínima obtida foi 
de R$ 182 milhões.

— Muito se debate por que 
os investimentos no Brasil são 
proporcionalmente tão baixos 
quando comparados com os 
de outros países. Na verdade, 
trata-se de uma soma complexa 
de fatores, entre os quais, não 
podemos deixar de citar, a in-
segurança jurídica provocada 
pelo desrespeito do tCU aos 
contratos legal e legitimamente 
firmados com a administração 
pública — opinou.

O presidente da CI ainda 
leu um parecer do jurista 
e especialista em Direito 
 Administrativo Celso Antônio 
Bandeira de Mello, segundo 
o qual o tCU não tem como 
atribuição fixar valores máxi-
mos para a realização de obras 
públicas, tarefa que caberia ao 
Poder Executivo.

— Não se trata de posicio-
namento contrário à atividade 
fiscalizadora. Ela é necessária 
e salutar para a gestão dos re-
cursos públicos. Questiono os 
excessos, o rigor da apuração 
numa óptica fora da realidade 
do país — afirmou.

Comissão aponta problemas para conclusão de obras

Cadastro rural 
será implantado, 
diz dirigente

ColloR PREPARA 
PRoPoSTA PARA APonTAR 
RESPonSAbIlIdAdE

 � Leia sobre o Código Florestal 
em http://bit.ly/Cidadania432

A comissão externa que 
acompanha os programas 
de revitalização do Rio São 
Francisco realizará uma 
audiência pública em Serra 
talhada (PE) para discutir a 
repercussão do processo de 
transposição das águas e das 
obras complementares.

Humberto Costa (Pt-PE) 
propôs convidar 167 prefeitos 
e autoridades. A reunião será 
realizada no início de julho, 
em data a ser determinada.

O presidente da comissão, 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), 
mencionou o “entusiasmo” 
dos participantes da audiên-
cia que a comissão realizou 
em Monteiro (PB), quando 
argumentou que os encon-
tros devem ser mais próximos 
das cidades que participam 
do processo da obra.

Para Vital, é preciso fazer 
uma nova visita aos canteiros, 
o que, para ele, dependerá do 
recebimento de um relatório 
do Ministério da Integração 
Nacional sobre a reconfigu-
ração das frentes de trabalho.

Audiência debaterá 
em PE transposição 
do Rio São Francisco

Entraves
Na opinião dos senadores da CI 

que responderam o questionário 
sobre atrasos nas obras públicas, 

os principais problemas são:

1o Projetos executivos 
deficientes

2o Exagero na atuação dos 
órgãos de fiscalização

3o Questões ambientais, 
indígenas ou do 
patrimônio histórico

4o Processo licitatório 
mal realizado

5o Problemas de gestão 
do órgão responsável 
pela execução da obra

6o Falta de planejamento
7o Deficiência na execução 

orçamentária
8o Ausência de logística
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A ESCASSEZ DE recursos 
do Ministério do turismo e a 
pouca divulgação dos grandes 
eventos que serão realizados 
no Brasil a partir deste ano 
preocupam especialistas. Essa 
e outras questões relacionadas 
à Jornada Mundial da Juventu-
de, à Copa das Confederações, 
à Copa do Mundo de 2014, às 
Olimpíadas e Paraolimpíadas 
de 2016 foram debatidas on-
tem em audiência pública da 
Comissão de Desenvolvimen-
to Regional e turismo (CDR), 
presidida por Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE).

O presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Hotéis, Enrico Fontes, disse 
que os eventos vão beneficiar 
projetos de infraestrutura e 
logística, atrair investimentos 
estrangeiros e gerar empregos.

— Para a Embratur, o setor 
está investindo e gerando 20 
milhões de empregos até 2020.

O presidente da Federação 
de Convention & Visitors 

 Bureaux de São Paulo, Marcio 
Santiago, disse que o Comitê 
Gestor da Copa de 2014 ignora 
a divulgação e alertou para 
campanha na Europa que de-
sestimula os turistas a virem ao 
Brasil em razão da violência.

— Se não tomarmos o devido 
cuidado, não vamos chegar 
a 600 mil turistas. A Copa do 
Mundo não se vende sozinha.

Lídice da Mata (PSB-BA), 
que pediu a audiência, 
 defendeu que o Ministério do 
turismo reivindique a função 
de promover e que a Embratur 
faça o mesmo. A senadora 
afirmou que, antes de falar em 
desoneração, é preciso saber a 
contrapartida para beneficiar 
o turismo, como a diminuição 
das tarifas dos hotéis.
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Turismo teme baixo fluxo 
de estrangeiros na Copa
Representantes do setor apontam problemas na divulgação dos grandes eventos que acontecerão no país 
e pedem investimentos para promover as atrações, advertindo que a competição não se vende sozinha

Falta estímulo a aviação e navegação

Valadares (C) conduz debate com Sanovicz, Fontes, Santiago e Amaral

A competitividade da avia-
ção brasileira pode melhorar 
com a redução do custo do 
querosene e da tributação 
sobre o combustível, disse 
o presidente da Confedera-
ção Brasileira das Empresas 
Aéreas, Eduardo Sanovicz. 
Segundo ele, enquanto o galão 
de querosene de aviação custa 
US$ 3 nos Estados Unidos e na 
China, no Brasil custa US$ 5.

— Não há tributação sobre 
o querosene de aviação em 
nenhum outro país, pois o 
querosene de aviação é consi-
derado um insumo estratégico 
em todo o planeta — explicou.

Para Sanovicz, há três desa-
fios para o setor. O primeiro 
seria diminuir o custo de tri-
butos e tarifas e melhorar a in-
fraestrutura, o que aumentaria 
a competitividade. O segundo 

está relacionado à sustentabi-
lidade e à otimização de rotas 
aéreas, e superá-lo poderia 
reduzir o tempo dos voos. 
Por fim, disse, há o desafio 
de capacitar as pessoas para 
receber estrangeiros.

O presidente da Confede-
ração Nacional do turismo, 
Nelson Pinto, disse que a 
entidade vai promover o turis-
mo nos entornos das capitais 
durante os eventos esportivos. 
Lídice lembrou que, para isso, 
é preciso melhorar a aviação 
regional.

— Nós não temos uma 
aviação regional que possa 
garantir que alguém que vá 
visitar Salvador faça, num 
dia de descanso, uma visita à 
Chapada Diamantina, porque 
não temos voos diários para a 
chapada — disse a senadora.

A navegação turística, por 
sua vez, está enfrentando um 
enfraquecimento, na opinião 
do presidente da Associação 
Brasileira de Cruzeiros Maríti-
mo, Ricardo Amaral. Segundo 
ele, os navios para cruzeiros 
marítimos no Brasil vão di-
minuir de 20 para 15 até 2014.

— O Brasil caiu de quinto 
maior destino, com mais de 
800 mil turistas viajando por 
ano, para sétimo maior destino 
em 2011. A Austrália também 
deve nos ultrapassar nesta 
temporada — informou.

Segundo Amaral, o proble-
ma da tributação sobre os 
combustíveis também afeta 
o setor da navegação turística, 
pois faz com que os navios 
desviem a rota do Brasil para 
outros países, em busca de 
combustível mais barato.

Plenário aprova MP que facilita 
seguro para exportar aviões

Foi aprovado ontem em 
Plenário projeto que permite 
o uso do Seguro de Crédito à 
Exportação (SCE) em com-
pras de aeronaves brasileiras 
mesmo quando a empresa 
aérea não for a devedora 
direta da operação de finan-
ciamento. O PLV 13/2013, 
decorrente da Medida Provi-
sória 606/2013, segue agora 
para sanção presidencial.

Segundo o governo, a lei 
atual do SCE (Lei 6.704/1979) 
prevê financiamento direto 
com a companhia aérea 
objeto da análise do risco. 
Mas, nas operações do setor 
aeronáutico, frequentemente 
são adotadas estruturas de 
arrendamento mercantil fi-
nanceiro ou operacional, em 
que uma ou mais empresas 
participam para intermediar 

a compra ou o uso do avião 
pela companhia aérea, sobre 
a qual recai a análise de risco 
por ser a efetiva devedora do 
financiamento. De acordo 
com o governo, a mudan-
ça no seguro vai viabilizar 
exportações por meio de 
financiamento de longo prazo 
a ser concedido pelo BNDES.

Único a se manifestar con-
tra a medida, Randolfe Ro-
drigues (PSOL-AP) explicou 
que a concessão de benefícios 
para empresas privadas não 
cumprirá o objetivo da pro-
posta, que é encontrar uma 
solução para o problema do 
déficit da balança comercial 
brasileira.

— Melhor e mais eficiente 
em relação à balança comer-
cial seria nós reduzirmos os 
juros — afirmou o senador.

Aeronaves brasileiras poderão ser exportadas com financiamento a longo prazo

Sobre o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização 
do Magistério (Fundeb), a MP 
permite a municípios e ao 
Distrito Federal contabilizar, 
até 31 de dezembro de 2016, 
matrículas de pré-escolas, 
inclusive das comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, 
conforme o censo escolar 
mais atualizado. A lei atual 
restringe a contagem ao Censo 
de 2006. Mudança feita pelo 
relator, José Pimentel (Pt-
CE), especifica que o censo 
é feito pelo Inep. O texto per-
mitirá adesão de faculdades 
municipais ao Programa 

 Universidade para todos 
(ProUni), com as mesmas 
regras das faculdades sem fins 
lucrativos não beneficentes.

Lúcia Vânia (PSDB-GO) 
elogiou a proposta, que, se-
gundo ela, dará condições 
para a redução das desi-
gualdades educacionais. Ela 
criticou, porém, o tratamento 
do assunto por medida provi-
sória em vez de projeto de lei.

Randolfe afirmou que a 
medida apenas desvia o foco 
do que deveria ser o obje-
tivo do Estado brasileiro: o 
investimento exclusivo em 
educação pública, gratuita e 
de qualidade.

indústria têxtil precisa de apoio para enfrentar 
competidores externos, afirma luiz Henrique

Luiz Henrique (PMDB-SC) pediu 
mais atenção para a indústria têxtil e 
de confecções. Para ele, o segmento 
precisa de apoio para atender a cres-
cente demanda e atingir o nível de 
competitividade necessário para fazer 

frente aos produtos 
estrangeiros.

O senador infor-
mou que a Frente 
Parlamentar em 
Defesa da Indús-
tria têxtil e de Con-
fecções, da qual é 

coordenador, realizará uma reunião na 
terça-feira, no Congresso, para debater 
o atual cenário e os desafios.

O setor têxtil e de confecções reúne 
30 mil empresas no país, emprega di-
retamente 1,7 milhão de pessoas e gera 
outros 4 milhões de empregos indiretos.

Apesar da pujança do setor, informou 
Luiz Henrique, o Brasil participa com 
mero 0,5% do mercado global. 

O senador lamentou que o fatura-
mento da cadeia têxtil venha “caindo 
preocupantemente” no Brasil nos 
últimos anos.

Dornelles vê luz amarela na balança comercial 
brasileira e sugere maior austeridade fiscal

Preocupado com o resultado ne-
gativo das exportações brasileiras no 
primeiro trimestre, Francisco Dor-
nelles (PP-RJ) sugeriu ao governo, 
ontem, maior austeridade fiscal e 
monetária, manutenção do câmbio 
flutuante e eliminação de encargos 
sobre  investimentos estrangeiros.

— A luz amarela acendeu no setor 
externo. A balança comercial do Brasil 
apresentou, de janeiro a março, um 
déficit de US$ 5 bilhões. No mesmo 
período do ano anterior, a balança 
apresentou superávit de US$ 3 bilhões.

As exportações no primeiro trimestre 
apresentaram queda de 6,6% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado, 
disse Dornelles. O senador considera 
que os investimentos estrangeiros não 
serão suficientes para cobrir o déficit, 
exigindo retirada de 
encargos à entrada 
de capital e agiliza-
ção das parcerias 
público-privadas e 
das concessões nas 
áreas de energia e 
no pré-sal.

Fundeb levará em conta o 
censo escolar mais atualizado
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A COMISSãO DE Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou ontem 
o projeto da Lei Geral das Re-
ligiões (PLC 160/2009), que 
garante o livre exercício da 
crença e dos cultos religiosos. 
Devido a acordo de líderes, a 
proposta agora segue direto 
para o Plenário, sem precisar 
ser votada na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Relatado por Eduardo Su-
plicy (Pt-SP), o projeto foi 
aprovado com cinco emendas. 
Uma delas, de Rodrigo Rollem-
berg (PSB-DF), estabelece que 
o Estado assegure os direitos 
constitucionais das denomi-
nações religiosas, desde que 
haja personalidade jurídica 
para parceria em atividades 
de interesse público.

também por emenda de Rol-
lemberg, instituições religiosas, 
mesmo sem organização for-
mal, poderão oferecer assis-
tência religiosa em hospitais, 
presídios, quartéis das Forças 
Armadas (Exército, Marinha 
e Aeronáutica) e das forças 
auxiliares (polícias militares e 
bombeiros). Ao acatar as emen-
das, Suplicy ressaltou que a 
exigência de registros inviabili-
zaria o exercício de religiões de 
matriz afro-brasileiras, pois as 
casas de culto ou comunidades 
de terreiros, na maioria, são de 
estrutura familiar.

— A lei pretendida não cria 
exigência de registro para que 
um grupo humano se reúna 
e compartilhe crenças e ritos, 

direito que já é garantido pelo 
Estado. O que o projeto pre-
tende fazer é fixar condições 
isonômicas para que uma 
associação religiosa obtenha 
personalidade jurídica e possa 
estabelecer relação formal com 
o Estado — explicou o relator.

Parcerias
Suplicy observou que o Esta-

do é beneficiado por parcerias 
com organizações religiosas em 
atividades de assistência social. 
Apesar de laico, o Estado bra-
sileiro relaciona-se com todas 
as religiões e não é contrário a 
nenhuma delas, disse.

— O Estado é equidistante 
de todas as religiões, mas, 
simultaneamente, não vê a 
necessidade de hostilizar a 
vida e as competências éticas e 
educativas que, normalmente, 
as religiões representam. Ao 
contrário, o Estado brasileiro, 
por sua natureza histórica, 

 alia-se às religiões naquilo 
que elas têm de universal e 
humanista, no que tem feito 
muito bem — afirmou Suplicy.

O projeto aprovado pela 

CAS, reafirmando princípios 
constitucionais, declara livre 
a manifestação religiosa em 
locais públicos, desde que 
não contrarie a ordem e a 

 tranquilidade públicas. Ainda 
segundo a proposta, o plano 
diretor das cidades deve prever 
espaços para fins religiosos.

No que se refere à educação, 
Suplicy retirou do texto a decla-
ração de que o ensino religioso 
faz parte da formação básica do 
cidadão. No entanto, as escolas 
públicas de ensino fundamen-
tal oferecerão a disciplina, 
de matrícula facultativa, em 
horários normais da escola, 
com observância à diversidade 
religiosa do país.

Ainda de acordo com o pro-
jeto, o casamento celebrado em 
conformidade com as normas 
das denominações religiosas 
reconhecidas no país terá efeito 
civil após registro próprio a 
partir da data da celebração, 
contanto que atenda as exi-
gências legais.

Após os vio-
lentos  con-
frontos entre 
manifestantes 
e policiais na 
cidade de São 
Paulo, Eduardo 
Suplicy (Pt-SP) 

subiu à tribuna ontem para 
fazer um apelo aos jovens 
participantes dos protestos. 
O senador afirmou que eles 
deveriam seguir o exemplo 
e as lições de líderes como 
Mahatma Gandhi e Martin 
Luther King Jr.

— Gandhi e Luther King 
defenderam maior justiça 
na sociedade, mas sempre se 
caracterizaram pela não vio-
lência — lembrou o senador.

Os protestos em São Pau-
lo foram organizados pelo 
Movimento Passagem Livre, 
contra o recente aumento das 
tarifas de transporte público.

Para Suplicy, a forma como 
os manifestantes vêm agindo 
“acaba causando somente 
reações muito severas de 
condenação pela maioria da 
população”.

W a l d e m i r 
Moka (PMDB-
MS) criticou 
ontem o nível 
“indadmissí-
vel e insusten-
tável” que os 
conflitos pela 

posse de terra em Mato Gros-
so do Sul (MS) atingiram.

Moka lamentou a morte 
do índio Oziel Gabriel — 
para ele, consequência da 
omissão do poder público em 
uma questão que se arrasta 
há anos.

O senador citou diversas 
reportagens publicadas na 
imprensa sobre o assunto 
e afirmou que a maneira 
como as invasões indíge-
nas têm ocorrido causa 
 perplexidade.

— Parece tratar-se de ação 
de grupos extremistas, que 
conquistam territórios à base 
da força e da violência, para 
não dizer o fato de os índios 
invasores estarem armados 
com facões, foices, arcos e 
flechas e até armas de fogo 
— explicou.

Os índios poderão con-
quistar o direito de registrar, 
na certidão de nascimento, 
os prenomes escolhidos em 
função da etnia, cultura ou 
costumes. A possibilidade está 
sendo aberta por projeto de 
lei (PLS 3/2010) do senador 
Cristovam Buarque (PDt-DF) 
aprovado ontem pela Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) em decisão 
terminativa.

Ao alterar a Lei de Registros 
Públicos (Lei 6.015/1973), a 
proposta retira a prerrogativa 
do oficial de cartório — ape-
nas nesse caso — de recusar 

o  registro de prenome que 
julgue expor a pessoa ao ridí-
culo. Cristovam argumentou 
que a escolha do prenome 
pelos índios leva em conta 
valores da natureza, culto aos 
antepassados ou a tradição 
de evocar feitos históricos ou 
heroicos da tribo.

Para o relator, Acir Gurgacz 
(PDt-RO), o projeto é digno de 
louvor, pois respeita o direito do 
indígena de preservar as tradi-
ções. Pedro taques (PDt-Mt) 
também elogiou a iniciativa. 
Disse que o nome indígena é 
símbolo da etnia e que a Cons-
tituição respeita isso.

As Procuradorias Especiais 
da Mulher no Senado e na 
Câmara realizarão hoje, no 
Auditório Nereu Ramos (Câ-
mara), o seminário Fortaleci-
mento e Capacitação da Rede 
de Procuradorias da Mulher 
nos Estados e Municípios e 
a Participação Feminina nos 
Parlamentos. O evento tem o 

apoio do Banco Mundial. 
Até o momento apenas as 

Assembleias Legislativas de 
São Paulo, Ceará, Roraima, 
Distrito Federal e Piauí cria-
ram procuradorias. também 
são recentes os órgãos da 
Câmara dos Deputados e do 
Senado, que foram criados em 
2011 e 2013, respectivamente.

O senador Eduardo Suplicy 
(Pt-SP) propôs na terça-
-feira um voto de aplauso 
ao ex-ministro da Secretaria 
de Direitos Humanos da 
Presidência da República, 
Paulo Vannuchi, eleito para 
fazer parte da Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos. A eleição ocorreu 
na semana passada durante 
assembleia da Organização 
dos Estados Americanos 
(OEA) na Guatemala.

— Desejo a Paulo Vannuchi 
muita boa sorte — afirmou o 
senador após ler nota em que 
a presidente Dilma Rousseff 
classificou a eleição como 
“motivo de orgulho para o 
governo brasileiro”.

Com sede em Washington 
(EUA), o órgão tem como atri-
buição avaliar reclamações 
de violação aos direitos hu-
manos e é formado por sete 
integrantes. O senador desta-
cou a atuação do ex-ministro 
na defesa e preservação dos 
direitos humanos e o fato de 
ter sido preso político duran-
te o regime militar.

Projeto aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Sociais garante o livre exercício da crença e dos cultos religiosos, até com previsão de espaço no plano diretor das cidades

Lei Geral das Religiões segue para o Plenário

Representantes da socie-
dade civil e do Executivo que 
participaram de audiência 
da CAS no mês passado 
pediram a rejeição do pro-
jeto, por não concordarem 
que uma lei possa regular a 
diversidade das manifesta-
ções religiosas.

Paulo Paim (Pt-RS) res-
saltou que os convidados 
argumentaram, de forma 
unânime, não ter como sal-
var o projeto com emendas 
ou substitutivo. O senador 
disse votar pela aprovação 

da proposta na CAS, mas 
quer continuar a discuti-lo 
em Plenário.

O projeto de Lei Geral das 
Religiões foi apresentado 
na Câmara pelo deputado 
George Hilton (PRB-MG) 
após ser celebrado entre o 
governo brasileiro e a San-
ta Sé, em 2008, um acordo 
regulando as relações entre 
o país e a Igreja Católica. O 
texto original do projeto foi 
baseado nesse acordo, já 
aprovado pelo Congresso 
Nacional.

Presidente da comissão, Waldemir Moka (D) conduz a sessão que aprovou o projeto da Câmara sem necessidade de avaliação pela Comissão de Assuntos Econômicos

Debatedores dizem que lei não 
pode regular diversidade religiosa

Senador comemora 
eleição de Paulo 
Vannuchi para oEA 

Suplicy pede que 
manifestantes 
adotem não violência

Para Moka, conflitos 
fundiários atingiram 
nível insustentável

Prenomes indígenas já podem ser 
incluídos em certidão de nascimento

Procuradorias da Mulher no Senado 
e na Câmara realizam seminário 
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 � Leia reportagem sobre intolerância 
religiosa: http://bit.ly/Cidadania425
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Promotores apontam retrocesso 
para a democracia com a PEC 37
A COMISSãO DE Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) aprovou ontem, após 
sabatina, as indicações de 
dois integrantes para o Con-
selho Nacional do Ministério 
Público (CNMP): os promo-
tores de Justiça Jarbas Soares 
Júnior, de Minas Gerais, que 
já integra o órgão, e Claudio 
Henrique Portela do Rego, do 
Ministério Público do Distrito 
Federal e territórios. Agora, 
as indicações seguem para 
decisão em Plenário, com 
pedido de urgência acolhido 
pela comissão.

Os dois passaram pelo exa-
me com 23 votos favoráveis e 
2 contrários. Na sabatina, eles 
se manifestaram, entre outros 
temas, contra a redução das 
prerrogativas do Ministério 
Público, prevista na Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 37/2011. 

Momento crítico
Após afirmar que o mo-

mento é crítico para o Mi-
nistério Público, Claudio 
Portela assinalou que a PEC 
37/2011 tem grande chance 
de passar, o que representará, 
a seu ver, “grande retrocesso” 

para a democracia brasileira. 
Outra matéria citada como 
prejudicial foi o projeto, já 
encaminhado à sanção, que 
regulamentou as atribuições 
e assegurou maior autonomia 
aos delegados nos inquéritos 
policiais (PLC 132/2012).

No caso da PEC 37/2011, 
o promotor admitiu que, em 
parte, a proposta veio em 
resposta a excessos cometidos 
por promotores e procura-
dores no desempenho das 
funções. Antes, Antonio Car-
los Rodrigues (PR-SP) havia 
mencionado situações em 
que agentes políticos acabam 

expostos na mídia, devido a 
ações mal conduzidas pelo 
Ministério Público. No entan-
to, o indicado garantiu que a 
maioria atua com correção.

— O problema é que só se 
fala na exceção, e não do re-
sultado do trabalho de quem 
faz correto e não agride — 
 observou.

Jarbas Soares Júnior, que 
pleiteia a recondução, tam-
bém lamentou que, “por 
conta de alguns”, a instituição 
enfrente a situação atual. Ele 
observou que a maioria tra-
balha de “forma profissional 
e  silenciosa”. Soares citou que, 

em decorrência do trabalho 
do Ministério Público, apro-
ximadamente 47 mil ações de 
improbidade administrativa 
correm na Justiça. Segundo 
ele, não mais que 500 delas 
foram   “espetacularizadas”.

De acordo com o indicado, 
o Conselho Nacional já se 
consolidou como agente de 
controle da atuação do Minis-
tério Público. Para ele, hoje já 
é possível passar a uma nova 
fase de trabalho, que será 
voltada ao planejamento e 
implementação de políticas 
nacionais relacionadas a 
 demandas da sociedade. 

durante sabatina, indicados admitem que ações mal conduzidas por alguns ofuscam o trabalho correto da maioria dos promotores

Vital do Rêgo (2º à dir.) durante sabatina em que Jarbas Soares (D) e Claudio Portela tiveram indicação ao CNMP aprovada

Empresas públicas podem ter que divulgar salários
Empresas públicas, socie-

dades de economia mista, 
fundações e autarquias estão 
próximas de também serem 
obrigadas a divulgar a re-
muneração de servidores. 
A exigência, que já alcança 
a maioria do funcionalismo 
público, foi aprovada ontem 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) e agora segue 
para dois turnos de votação 
no Plenário do Senado.

A divulgação dos vencimen-
tos de servidores federais, es-
taduais, distritais e municipais 
passou a ser obrigatória com 
a Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527/2011). Roberto 
Requião (PMDB-PR) resolveu 

estender a medida por meio 
de uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC 3/2012).

Ficam resguardados, me-
diante justificação, os casos 
cujo sigilo da identificação do 
servidor seja indispensável à 
segurança da sociedade e do 
Estado. O relator, Luiz Henri-
que (PMDB-SC), recomendou 
a aprovação da proposta.

A CCJ rejeitou emenda de 
Humberto Costa (Pt-PE) que 
pretendia livrar empresas es-
tatais como a Petrobras, que 
não recebem verbas públicas 
para pagamento de pessoal, da 
exigência imposta pela PEC. O 
argumento era de que a me-
dida feria a competitividade 

das sociedades de economia 
mista, que atuam em regime 
de livre concorrência e já 
estão submetidas às normas 
da Comissão de Valores Mo-
biliários. Armando Monteiro 
(PtB-PE) foi o único a apoiar 
publicamente a emenda.

Eduardo Suplicy (Pt-SP)
defendeu a divulgação da 
remuneração de executivos de 
todas as empresas públicas e 
privadas. Pedro taques (PDt-
Mt), Alvaro Dias (PSDB-PR) 
e Pedro Simon (PMDB-RS) 
também aprovaram a PEC. 
Eduardo Lopes (PRB-RJ) 
aproveitou para pedir apoio 
ao PLS 186/2012, que ex-
clui os descontos legais na 

 divulgação dos vencimen-
tos dos agentes públicos. A 
proposta também deve ser 
relatada por Luiz Henrique.

Votação sobre regras para concursos é adiada de novo
Mais uma vez, a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) adiou a votação de 
projeto de lei do Senado (PLS 
74/2010) que estabelece regras 
gerais para concursos públicos 
realizados pela União. Pedido 
de vista coletiva foi motivado 
por divergências em torno 
da obrigatoriedade de órgãos 
nomearem ou contratarem 
os candidatos aprovados 
dentro do número de vagas 
previsto no edital e no prazo 
de  validade do concurso.

Questionamento sobre o 
alcance do direito a nomeação 
dos aprovados foi levantado 
por Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP). O parlamentar 
ponderou se a obrigação per-
sistiria na hipótese de falta de 
recursos orçamentários para 
contratação ou de mudança 
na política de governo.

Na mesma linha, Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB) jul-
gou inoportuna a mudança 
do polo de interesse ativo do 
concurso.

— O interesse que deve 
prevalecer é o da adminis-
tração, jamais o do concurso 
—  sustentou.

O relator, Rodrigo Rollem-
berg (PSB-DF), esclareceu 
que a medida proposta está 
amparada em jurisprudência 
do Superior tribunal de Justiça 
(StJ), que reconhece o direito 
subjetivo dos aprovados a no-
meação nas vagas oferecidas 
no edital e dentro da validade 
do concurso.

Depois de defender um 

maior amadurecimento da 
discussão, Cássio sugeriu uma 
solução intermediária. Em 
vez de garantir a nomeação 
de todos os aprovados nas 
vagas previstas no edital, o 
direito ficaria restrito àqueles 
já convocados para o curso de 
formação.

Uma das principais inova-
ções do substitutivo ao PLS 
74/2010 é proibir a realização 
de concurso público para for-
mação de cadastro de reserva 
no serviço público federal.

Requião quer estender regra que já 
valia para a administração direta

Situação econômica
causa “tristeza e 
decepção”, diz Jayme

Jayme Campos (DEM-Mt) 
disse em Plenário na terça 
que a “desastrada” gestão 
de investimento em infra-
estrutura, somada ao “nível 
estratosférico de corrupção 
comprovada na área”, é moti-
vo de preocupação e desonra 
para todos os brasileiros.

Segundo o senador, ao se 
abrir os jornais ou ligar a tV, 
tem-se a nítida sensação de 
que o Brasil está andando de 
costas. Para ele, a expansão 
de programas e ações “so-
cioeleitorais” não tem sido 
capaz de disfarçar a situação.

— Se comparamos os 
índices de 2010 com os de 
hoje, vamos constatar, com 
tristeza e decepção, que 
nosso PIB despencou verti-
ginosamente, de 7,5% para 
um vergonhoso patamar 
de 1,2%. A inflação subiu 
de 5,9% para 6,5%, e o saldo 
comercial caiu de US$ 20 
bilhões para US$ 7 bilhões.

Senador critica a gestão do 
governo na área de infraestrutura

Randolfe e Pinheiro 
lamentam morte 
de Jacob Gorender

Ra n d o l f e  Ro d r igu e s 
(PSOL-AP) e Walter Pinheiro 
(Pt-BA) homenagearam em 
Plenário o historiador Jacob 
Gorender, falecido aos 90 
anos na terça, em São Paulo.

O intelectual marxista 
foi definido por Randolfe, 
também historiador, como 
“personagem fundamental 
para o Brasil, para a esquerda 
brasileira, para a intelectua-
lidade e para a historiografia 
do país”. Defensor da revisão 
da Lei da Anistia, Gorender 
denunciou os horrores da 
ditadura militar e foi um dos 
fundadores do Partido Co-
munista Brasileiro, lembrou 
Randolfe.

Na avaliação de Pinheiro, o 
historiador baiano dedicou 
a vida para contribuir com 
a transformação do Brasil. 
O senador citou como uma 
grande contribuição de Go-
render ao país a obra O Es-
cravismo Colonial, de 1978.

Na opinião de Randolfe, Gorender 
foi “fundamental para o Brasil” 
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A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou o 
projeto que regulamenta o 
exercício da profissão de mo-
torista de veículos de emer-
gência, como ambulâncias. 
O projeto (PLC 105/2012), do 
deputado Dr. Ubiali (PSB-SP), 
recebeu decisão terminativa.

O relator da matéria na CAS, 
Eduardo Amorim (PSC-SE), 
acatou o relatório aprovado 
pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). 

De acordo com a proposta, 
a cada cinco anos, os moto-
ristas receberão treinamento 
especializado e reciclagem 
em cursos específicos de 
condução de veículos de 
emergência. Os cursos serão 
custeados pelo empregador. 
O projeto também prevê se-
guro para cobertura de riscos 
inerentes à atividade.

Entre outras exigências,  
o profissional deve ter 

 concluído curso de condutor 
de veículos de emergência de, 
pelo menos, 90 horas-aula, 
que abordem atendimento 
pré-hospitalar de primeiros 
socorros e direção defensiva 
teórica e prática.

A matéria recebeu emenda 
(a proposta inicial exigia di-
ploma de ensino médio para 
os motoristas, o que foi eli-
minado pela CCJ) e, por isso, 
deverá retornar para análise 
da Câmara dos Deputados.
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INDICADO PARA DIREtOR 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
o economista Ivo Bucaresky 
afirmou ontem, em sabatina 
na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS), que o concurso  
público realizado pelo órgão 
“com certeza tem compro-
metimento”. Participaram das 
provas, para o preenchimento 
de 300 vagas, mais de 125 mil 
pessoas. Alguns candidatos 
denunciaram violação dos 
lacres e atraso na entrega dos 
cadernos com questões.

Esclarecimentos sobre o 
concurso foram pedidos por 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) e Ana Amélia (PP-RS). 
Bucaresky, cuja indicação foi 
aprovada pela CAS e agora será 
votada pelo Plenário, explicou 
que a diretoria vai decidir 
sobre a questão. Ele disse que 
estava no Rio de Janeiro no dia 
do concurso, 2 de junho, e veri-
ficou pessoalmente problemas 
nas provas. A Ouvidoria da 
Anvisa, segundo ele, recebeu 
mais de mil reclamações.

Sobre atividades da Anvisa, 
o economista anunciou a 
criação de um banco de dados 
para subsidiar os municípios 
na aquisição de remédios para 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS). O objetivo é garantir 
um desconto mínimo sobre 
o preço de fábrica de alguns 
medicamentos nas compras 
da administração pública.

Respondendo a Jayme Cam-
pos (DEM-Mt), Bucaresky 
informou que há cerca de 500 
processos na Anvisa contra 
empresas que impõem pre-
ços acima do limite e que, 
agora, a agência pretende 
 corresponsabilizar a indústria.

Selo na Copa
Bucaresky anunciou tam-

bém a criação do Selo Anvisa, 
pelo qual a agência certificará 
padrões de bares e restauran-
tes das cidades que sediarão 
grandes eventos, como a Copa 
das Confederações, a Copa 
do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, 
em 2016. O site da Anvisa vai 

publicar a relação dos estabe-
lecimentos que trabalham de 
acordo com os critérios, indi-
cando ao turista e à população 
que é seguro alimentar-se ali.

Ana Amélia perguntou so-
bre a demora na análise dos 
pedidos de registro de medi-
camentos fitoterápicos, o que, 
segundo a parlamentar, tem 
inviabilizado a comercializa-
ção de produtos tradicionais. 
Bucaresky afirmou que, depois 
de 14 anos de regulação, a 
Anvisa deverá simplificar o 
registro de fitoterápicos de 
uso tradicional.

Questionado sobre a decisão 
da Anvisa de não conceder 
registro de medicamento à 
base de lenalidomida para 
tratamento de mieloma múl-
tiplo, Bucaresky informou 
que a decisão da área técnica 
da Anvisa considerou a ine-
ficácia do produto para essa 
finalidade.

O relator da indicação de Bu-
caresky ao cargo foi o próprio 
presidente da CAS, Waldemir 
Moka (PMDB-MS).

O projeto de lei de João 
Vicente Claudino (PtB-PI) 
que isenta de tributos bici-
cletas e motos adquiridas 
por agentes comunitários 
de saúde ou de combate a 
endemias (PLS 412/2009), 
que deveria ter sido votado 
ontem, suscitou dúvidas e 
foi retirado da pauta da Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS) para melhor exame 
dos senadores.

Humberto Costa (Pt-PE) 
é contrário a qualquer tipo 
de incentivo que aumente o 

número de motos nas vias 
brasileiras. Ele lembrou que 
vítimas de acidentes de mo-
tocicleta são maioria entre 
os pacientes de hospitais de 
trauma do país. Observou 
que, além das sequelas para 
as vítimas, os tratamentos 
resultam em alto custo para 
a Previdência Social.

Paulo Davim (PV-RN) e 
Ana Rita (Pt-ES) também 
apontaram problemas na 
proposta. 

O relator do projeto é 
Wellington Dias (Pt-PI).

Ao comentar a recente 
viagem que fez a Cuba para 
participar de reunião do Par-
lamento Latino-Americano 
(Parlatino), Paulo Davim (PV-
RN) disse que ficou constran-
gido ao constatar que o Brasil 
investe menos em saúde — em 
termos de produto interno 
bruto (PIB) — que alguns dos 
países vizinhos, “que não têm 
a pujança econômica”.

— Enquanto não resolvermos 
a questão do financiamento do 
sistema, não poderemos colher 
os resultados desejados, do 
ponto de vista dos indicadores 
de saúde pública — ressaltou.

Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB) pediu ontem, em 
Plenário, a votação de reque-
rimento dele para que seja 
promovida sessão temática 
para discutir a situação das 
Santas Casas e dos hospitais 
filantrópicos. Ele cobra o re-
ajuste dos valores repassados 
pelo Sistema Único de Saúde.

Aprovada em março, a 
Resolução 3/2013 alterou o 
Regimento Interno para prever 
que as sessões deliberativas 
poderão ser transformadas 
em sessões para discussão e 
deliberação de assuntos rele-
vantes de interesse nacional.

Segundo Mozarildo Caval-
canti (PtB-RR), a saúde no 
Brasil está na UtI e precisa de 
grande mutirão do Executivo, 
do Legislativo e da sociedade 
civil para que se tome uma 
posição firme pela aplicação 
correta do dinheiro público.

— Pode até faltar dinheiro 
e ser necessário aplicar mais 
recursos, mas o existente, que 
dizem que é pouco, ainda é 
roubado — afirmou.

Ao comentar a falta de mé-
dicos no interior, Mozarildo 
disse acreditar que o problema 
ocorre por falta de estrutura e 
de condições de trabalho.

Em discurso, Pedro taques 
(PDt-Mt) lamentou ontem 
a situação da saúde em Mato 
Grosso. Na opinião dele, o 
tratamento que o governo dá 
ao setor tem sido desastroso, 
pois tenta maquiar o que vem 
ocorrendo nos últimos anos.

Segundo taques, na semana 
passada o tribunal de Contas 
da União apontou que, entre 
2003 e 2010, o valor de remé-
dios comprados pelo estado 
chegou a 400% acima do preço 
de mercado. Para taques, a 
sucessão de erros e os atos de 
incompetência indicam a má 
gestão da saúde no estado.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) co-
mentou os “fatos lamentáveis” 
de crueldade contra cães em 
Santa Cruz do Arari (PA), que 
ganharam divulgação no Bra-
sil e no mundo. Na avaliação 
dele, as ocorrências revelam a 
pobreza extrema em que vive 
o povo da região do Marajó.

Segundo o senador, o pre-
feito ofereceu recompensa de  
R$ 5 a R$ 10 por cada cachorro 
capturado. Os animais eram 
deixados numa ilha distante. 

— Esse tipo de violência con-
tra os animais é repugnante. 
Há outras formas de conter a 
proliferação de animais.

Indicado para Anvisa 
admite falha em concurso

Durante sabatina na Comissão de Assuntos Sociais, Bucaresky responde a questionamentos de Vanessa Grazziotin

diretoria do órgão estuda procedimentos após receber mais de mil reclamações sobre violação das 
provas aplicadas dia 2 para 125 mil pessoas, segundo bucaresky, aprovado ontem em comissão

Davim: Brasil investe 
menos em saúde que 
países vizinhos 

Aloysio quer sessão 
para discutir situação 
das Santas Casas

Mozarildo Cavalcanti 
pede mutirão para 
“salvar” saúde pública

Taques destaca 
sobrepreço de 
remédios em MT

Ação de prefeitura para 
eliminar cães no Pará é 
“lamentável”, diz Flexa

Projeto regulamenta profissão de 
motorista de veículos de emergência 

Senadores questionam incentivo para 
que agente comunitário compre moto

Eduardo Amorim acatou emenda e 
matéria agora volta para a Câmara

Davim compara o gasto do Uruguai, 
10%, com o do Brasil, 3,7% do PIB

Valores repassados pelo SUS devem 
ser reajustados, afirma Aloysio

TCU apontou valor até 400% acima 
do preço de mercado, diz senador

Corrupção é grande responsável pelos 
problemas na área, avalia Mozarildo

Parlamentar denuncia que os animais 
são alvo de violência no interior
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O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) pediu à presidente 
Dilma Rousseff que sancione 
o projeto que garante maior 
autonomia para os delegados 
de polícia (PLC 132/2012).

De acordo com Jucá, o gover-
no está em dúvida se a sanção 
do projeto poderia acarretar 
despesas extras, em virtude 
de eventuais pedidos de equi-
paração salarial por parte dos 
delegados. Segundo o senador, 
não há brechas na proposta que 
possam gerar despesas extras.

— Nós discutimos isso e 
vimos que [a proposta] não 
é passível dessa equiparação 
salarial. O que se tratou foi 
de igualdade de tratamento 
protocolar e prerrogativas do 
trabalho do delegado em sua 
função no inquérito — garantiu.

Lídice da Mata (PSB-BA) 
registrou a importância do Dia 
Mundial de Combate ao traba-
lho Infantil e mencionou dados 
sobre a redução do número 
de crianças e adolescentes 
em “situação de trabalho” no 
país. Ela advertiu, porém, que 
o Brasil ainda terá de fazer um 
grande esforço para eliminar o 
problema:

— Por mais que a queda 
desses números tenha sido 
significativa e mereça ser 
comemorada, o Brasil ainda 
apresenta índices inaceitáveis 
e está longe de erradicar o 
trabalho infantil num curto 
espaço de tempo. 

Segundo ela, desde 2005 tem 
havido uma desaceleração na 
diminuição do número de me-
nores no mercado de trabalho.

A instalação, em Salvador, do 
Centro Integrado de Comando 
e Controle foi comemorada 
por Walter Pinheiro (Pt-BA). 
Segundo o senador, hoje a pre-
sidente Dilma Rousseff fará a 
inauguração do local, que con-
centrará o monitoramento dos 
serviços de segurança pública.

O senador informou que a 
instalação de centros integra-
dos já ocorreu em Brasília e 
no Rio de Janeiro e faz parte 
da política de estruturação da 
segurança pública, defesa civil 
e atendimentos de emergência 
em curso pelo governo federal, 
em parceria com os governos 
estaduais e municipais. O ob-
jetivo é instalar centros desse 
tipo em todas as cidades que 
serão sede da Copa do Mundo 
de 2014.

Magno Malta (PR-ES) disse 
que pretende mobilizar o Brasil 
pela redução da maioridade 
penal, propondo que qualquer 
cidadão que cometer crime 
hediondo deverá perder a 
menoridade para pagar as 
penas da lei. 

— O povo hoje vive enclau-
surado. Os direitos humanos 
não valem para ele, mas para 
quem mata, estupra e seques-
tra. Vamos inverter essa lógica.

Malta criticou a posição do 
governo sobre o assunto:

— Ouvi uma entrevista do 
Gilberto Carvalho [ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República] dizendo que o 
governo é contra. Sim, senhor 
ministro, mas qual é a solução? 
temos saída? “Nós somos con-
tra.” Isso é brincadeira.

Ângela Portela (Pt-RR) 
lembrou que 12 de junho é o 
Dia Mundial de Combate ao 
trabalho Infantil e chamou 
a atenção para a necessidade 
de políticas públicas contra 
esse “crime”, que “impede que 
milhões de crianças estejam 
na escola”.

— Crianças de 5 a 17 anos 
estão pescando caranguejos 
em mangues, lavando lápides 
de cemitérios, limpando casas, 
vendendo balas nos semáfo-
ros, oferecendo mercadorias 
de porta em porta, fazendo 
carvão e tijolos, cortando 
cana-de-açúcar — disse.

Segundo a senadora, o Brasil 
está em “uma luta incansável 
para erradicar essa chaga so-
cial” que “envergonha muito” 
a sociedade.

O SECREtáRIO NACIONAL 
de Políticas sobre Drogas, 
Vitore Maximiano, defendeu 
a internação involuntária 
de viciados, desde que sob 
indicação de médico espe-
cialista. Ele participou ontem 
de uma audiência pública 
nas  Comissões de Assuntos 
Sociais (CAS) e de Educação, 
Cultura e Esporte (CE).

Respondendo à senadora 
Ana Amélia (PP-RS), Maxi-
miano afirmou que, mesmo 
sendo demonstrado pelas 
estatísticas que a grande 
maioria dos dependentes 
químicos tem interesse em 
se tratar, a internação invo-
luntária recomendada por 
um médico é uma importante 
medida para os casos graves.

— Se houver necessidade 

da internação, ante uma 
dependência de elevada 
vulnerabilidade, vejo que 
não há qualquer dificuldade, 
na medida em que a inter-
nação tem uma vocação que 
é a desintoxicação. O papel 
seguinte é a continuidade   

do tratamento — explicou.
Com relação à descrimi-

nalização do porte de drogas 
para consumo próprio, tra-
zida pela Lei de Drogas (Lei 
11.343/2006), ele considerou 
a medida “uma grande evolu-
ção”, que possibilitou enxergar 

o usuário sob os olhos da 
saúde, da assistência social 
e da ressocialização — e não 
mais com uma visão repres-
siva e policial.

Cursos
Na audiência pública, que 

foi conduzida pelo presidente 
da CE, senador Cyro Miranda 
(PSDB-GO), o secretário des-
tacou várias ações da Secreta-
ria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad) voltadas para 
a prevenção do uso de drogas 
nas escolas públicas. 

Ele mencionou o curso de 
capacitação de professores da 
rede pública desenvolvido em 
parceria com a Universidade de 
Brasília (UnB), que deverá ca-
pacitar 70 mil profissionais na 
edição que termina este mês.

Maximiano informou tam-
bém que a Senad tem distri-
buído milhares de cartilhas e 
material didático nas escolas 
públicas, buscando conscien-
tizar os estudantes sobre o 
perigo das drogas.

Ele citou ainda a pesquisa 
desenvolvida pelo Senad em 
parceria com a Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp) visando estabelecer um 
quadro completo da situação 
atual das drogas no país.

O secretário concordou ain-
da com Wellington Dias (Pt-
PI) que o álcool é a droga que 
mais causa prejuízos à popula-
ção, por ser a mais consumida 
por todos os segmentos.

de acordo com o titular da Secretaria nacional de Políticas sobre drogas, o tratamento compulsório dos dependentes químicos precisa ser prescrito por um médico

Secretário apoia internação forçada de viciado

Governo teme que delegados peçam 
equiparação salarial, segundo Jucá

Lídice: índices do país melhoraram, 
mas ainda estão longe do ideal

Ângela lembra que 12 de junho é o 
Dia de Combate ao Trabalho Infantil

Malta: direitos humanos valem para 
o autor, não para a vítima de crime

Pinheiro diz que Salvador será a 
terceira cidade a receber um centro

Ao lado de Cyro Miranda, o secretário Vitore Maximiano fala em audiência

Jucá pede sanção de 
projeto que dá maior 
autonomia a delegados

Brasil precisa fazer 
mais contra exploração 
de crianças, diz lídice

Pinheiro anuncia 
instalação de centro 
integrado de segurança

Malta quer mobilização 
pela redução da 
maioridade penal

Para Ângela, trabalho 
infantil é “chaga social” 
que envergonha o país
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 � Veja a revista Em Discussão! sobre 
crack: http://bit.ly/EmDiscussaoCrack
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INFORMAçõES, DADOS E 
estudos que poderão ajudar 
na tramitação da proposta 
do novo marco regulatório da 
mineração foram entregues 
ontem pelo diretor-presidente 
do Instituto Brasileiro de 
 Mineração (Ibram), José 
Fernando Coura, e pelo depu-
tado Luiz Argôlo (PP-BA) ao 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros.

A previsão é de que o gover-
no envie para o Congresso, já 
na próxima semana, o texto 
do novo Código de Mineração, 
que vai tramitar em forma 
de projeto de lei, em regime 
de urgência constitucional. 
A legislação vai substituir o 
Decreto-Lei 227, de 1967, e 
instituir um novo marco legal 
para a gestão dos recursos mi-
nerais, desde a produção até a 
distribuição e comercialização 
dessas riquezas.

Para Argôlo, integrante da 
Comissão de Minas e Energia 
(CME) da Câmara, o assunto é 
de interesse nacional. Segundo 

o deputado, o novo Código de 
Mineração deve procurar dar 
mais competitividade ao setor. 
Ele disse que as carências de 
logística e a alta carga tributá-
ria fazem com que o minério 
brasileiro perca competitivi-
dade no comércio.

— O Brasil tem perdido 
espaço para China, Canadá 
e Austrália. Mineração é um 
setor importante para a balança 
comercial e grande fonte de 
geração de empregos para o 
país — afirmou.

Argôlo admitiu que o as-
sunto pode gerar polêmica, 

como ocorreu na questão dos 
royalties do pré-sal. Segundo 
o deputado, as condições de 
cada estado e de cada minério 
precisam ser pesadas de forma 
específica. Ele disse que Minas 
Gerais, que é grande produtor 
de minério, e São Paulo, que 
pouco produz, precisam ser 
tratados de maneira diferente. 
Da mesma forma, avaliou, 
minérios como ferro e ouro 
devem ter pesos distintos 
dentro do novo código.
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Senado recebe estudos para 
novo Código de Mineração

diretor de instituto entrega a Renan Calheiros informações para subsidiar tramitação de proposta na 
Câmara e no Senado. Previsão é de que o governo envie o texto do marco legal na próxima semana

Mina subterrânea de potássio Taquari-Vassouras, em Rosário do Catete (SE)

Comissão discute obra de rodovia 
que liga Porto Velho a Manaus

Os problemas que difi-
cultam a reconstrução da 
BR-319, que liga Porto Velho 
a Manaus, serão analisados 
hoje em audiência pública 
da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA).

Autor do requerimento 
de debate, Acir Gurgacz 
(PDt-RO) explica que serão 
discutidos os entraves para 
obtenção de licença am-
biental e as ações 
p ro g ra m a d a s 
pelo Departa-
mento Nacional 
de Infraestrutura 
de transportes 
(Dnit) para a li-
beração da via.

— Nossa preo-
cupação se justi-
fica pela importância dessa 
estrada para o escoamento 
da produção na região ama-
zônica — disse Gurgacz, 
ao explicar que as obras de 
recuperação da rodovia estão 
paralisadas desde 2009, difi-
cultando a comercialização 
da produção agropecuária 
de Rondônia e dos demais 
estados da região.

A Comissão de Agricultura 
fará também uma audiência 
pública sobre mudanças 

no seguro agrícola no país. 
Requerimento propondo o 
debate, apresentado pelo 
senador Rodrigo Rollemberg 
(PSB-DF) e apoiado por Wal-
demir Moka (PMDB-MS) e 
Ana Amélia (PP-RS), também 
foi aprovado pelos senadores 
da comissão.

Serão convidados para o 
evento Alysson Paolinelli, 
presidente da Associação 

Brasileira dos Pro-
dutores de Milho 
(Abramilho); Luis 
Carlos Guedes 
Pinto, diretor de 
Seguros Rurais e 
Habitacionais do 
Grupo Segurador 
Banco do Brasil; 
Cesario Ramalho 

da Silva, presidente da Socie-
dade Rural Brasileira; e José 
Aroldo Gallassini, presidente 
da Coamo Agroindustrial 
Cooperativa.

Foi aprovada ainda a parti-
cipação da CRA em debate no 
dia 9 de agosto, na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Sul, a fim de discutir soluções 
para o endividamento dos 
agricultores da Região Sul, 
conforme requerimento da 
senadora Ana Amélia.

Entrave para 
obter licença 
ambiental é um 
dos problemas 
que dificultam a 
reconstrução

Eduardo Braga (PMDB-AM) desta-
cou em Plenário, na terça-feira, várias 
obras que estão sendo realizadas pelo 
governo federal no Amazonas com o 
objetivo de ampliar a oferta de energia 
elétrica para o consumo da população 
e do setor produtivo.

Braga apontou como sendo uma das 
mais importantes realizações nesse 
setor a linha de transmissão tucuruí-
-Macapá-Manaus, que permitirá a 
integração dos estados do Amazonas 
e do Amapá e do oeste do Pará ao 
Sistema Interligado Nacional (SIN).

Ele citou também a construção em 
Manaus de uma nova usina termelétrica 
a gás com capacidade de produção de 
600 megawatts, que irá substituir 470 
megawatts produzidos atualmente na 
cidade por geradores de pequeno porte.

— Com a chegada do Linhão de tu-
curuí e com a construção dessa usina 
de 600 megawatts, num valor de inves-
timento de R$ 1 bilhão, o Amazonas 
deixa de ser um estado isolado, que 
tem um sistema de geração precário, 
e passa a ser um estado interligado 
ao sistema elétrico brasileiro — disse.

Braga registra ampliação 
da oferta de energia 
elétrica no Amazonas

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) co-
mentou ontem em Plenário a realização 
do primeiro leilão de área de exploração 
do petróleo do pré-sal, que ocorrerá em 
outubro. Ela elogiou o novo modelo 
de partilha, pelo qual as empresas se 
comprometem a oferecer à União uma 
participação no volume de petróleo 
produzido no campo.

A Petrobras terá participação de 30% 
no consórcio, e as outras empresas 
poderão ter no mínimo 10%, com um 
número de sete participantes mais a 
estatal. A senadora criticou manifesta-
ções contrárias ao regime de exploração 
do pré-sal.

— Defender a privatização da explo-
ração significa defender a maior parte 
dos recursos para o bolso dos donos 
das grandes empresas de petróleo, en-
quanto a defesa do regime de partilha 
é a defesa de que a maior parte dos 
recursos seja direcionada para o setor 
público — argumentou.

A senadora aproveitou para informar 
que será realizada audiência sobre o 
tema nas Comissões de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) e de Infraestrutura (CI).

Vanessa defende novo 
regime de partilha de 
produção do pré-sal

Wellington destaca a construção de estradas 
vicinais e obras hídricas com as novas máquinas 

Wellington Dias destaca 
entrega de máquinas a 
municípios piauienses

Wellington Dias (Pt-PI) registrou, 
na terça-feira, participação dele na 
solenidade de entrega, por meio 
do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), de máquinas moto-
niveladoras e retroescavadeiras para 
municípios piauienses. Ele destacou 
a importância dos equipamentos no 
atendimento ao homem do campo.

De acordo com o senador, o ma-
quinário dará condições de serem 
realizadas, de forma descentralizada, 
atividades demandadas pela popu-
lação — entre elas, a construção e 
manutenção de estradas vicinais e 
a execução de obras hídricas como 
tanques-redes para criação de pei-
xes, pequenas barragens e pequenas 
cisternas.

— Vamos alcançar os 224 muni-
cípios equipados, para garantir um 
atendimento descentralizado. No meu 
estado, faltam apenas oito municípios 
para completar o atendimento com a 
motoniveladora e algo em torno de 
quarenta e poucos municípios para 
que todos estejam atendidos com a 
retroescavadeira — comemorou.

Empresa que faz transporte de veículos por 
balsa tem interesse no atraso, segundo senador

Viana volta a cobrar 
construção de ponte 
sobre o Rio Madeira

A Comissão de Serviços de Infra-
estrutura (CI) recebeu requerimento 
de Jorge Viana (Pt-AC) para que re-
presentantes do governo expliquem o 
atraso nas obras da ponte sobre o Rio 
Madeira, na BR-364. Para o senador, 
o atraso é um descaso com o povo do 
Acre e de Rondônia.

— Essa ponte não acontece. Seguida-
mente a licitação é adiada, o projeto é 
cancelado e novo prazo é apresentado. 
Nós damos satisfação, depois temos 
que dar desculpas — criticou.

O requerimento convoca represen-
tantes do Ministério dos transportes, 
da Agência Nacional de transportes 
Aquaviários (Antaq) e do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de 
transportes (Dnit).

Viana diz ver relação direta entre a 
falta de conclusão da obra e os inte-
resses da empresa que, há décadas, 
faz o transporte dos veículos por balsa.

— É uma verdadeira máfia que 
fica criando obstáculos, no tribunal 
de Contas da União e nos órgãos de 
fiscalização, para que não se tenha o 
início das obras — acusou.

Braga comemora a integração do estado 
do Amazonas ao sistema elétrico nacional

Vanessa acredita que modelo de partilha 
garante mais recursos para o setor público  

 � Saiba mais sobre o tema acessando 
http://bit.ly/royaltiesMineracao
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O Congresso Nacional aprovou a Lei 12.810/2013, que permite 
aos estados e municípios renegociar e parcelar suas dívidas com 
a Previdência Social. Isso possibilita a ampliação de recursos 
disponíveis e contribui para o desenvolvimento da sua região.

Governadores e prefeitos têm até o dia 30 de agosto de 2013 
para repactuar as dívidas previdenciárias.

MAIS CRÉDITO 
PARA SUA 
REGIÃO

O SENADO VOTOU. AGORA É LEI 
Lei 12.810/2013

saiba mais em:
www.senado.leg.br

APóS OUVIR O voto do minis-
tro Gilmar Mendes, o Supremo 
tribunal Federal (StF) decidiu 
continuar hoje o julgamento 
do mandado de segurança que 
busca impedir a tramitação no 
Senado de um projeto com nor-
mas restritivas aos direitos de 
novos partidos. O PLC 14/2013 
bloqueia o acesso dos partidos 
ao tempo de rádio e tV e a 
recursos do Fundo Partidário.

De Rodrigo Rollemberg 

(PSB-DF), o mandado de 
 segurança resultou em liminar 
expedida em abril por Gilmar 
Mendes, relator do processo, 
suspendendo a análise do 
projeto. 

Ontem, o ministro votou 
pelo “provimento parcial” 
do pedido de Rollemberg. A 
matéria poderia continuar 
tramitando, suspensa a limi-
nar atualmente em vigor, mas, 
aprovado o projeto, as regras 

valeriam apenas para eleições 
posteriores a 2014.

— Esse projeto é asfixiante, 
pois cria uma desigualdade de 
condições entre os partidos, o 
que fere o princípio da livre e 
leal concorrência democrática 
expresso na Constituição — 
afirmou o ministro.

Na entender dele, o PLC 
14/2013 é “casuístico”, ou seja, 
apresentado com o objetivo 
de mudar uma circunstância 
específica, e não de criar regras 
válidas para todos. Seriam 
prejudicados partidos que 
poderiam entrar na corrida 
presidencial de 2014, como 
a Rede Sustentabilidade, de 
Marina Silva.

O ministro assinalou que 
o projeto é discriminatório e 
contrário ao princípio do pluri-
partidarismo, especialmente se 
observada a decisão proferida 

pelo próprio StF em junho de 
2012, por meio da qual o PSD, 
partido fundado por Gilberto 
Kassab, teve garantidos os di-
reitos que agora se quer retirar 
de novas agremiações.

Direito fundamental
O advogado-geral do Senado, 

Alberto Cascais, se disse con-
fiante na derrubada da liminar 
que suspendeu a tramitação da 
proposta na Casa.

Autor da ação, Rollemberg 
afirmou que mesmo uma 
decisão determinando o pros-
seguimento da tramitação não 
significará que o projeto vá se 
tornar lei.

— Vamos aguardar com 
tranquilidade a votação do 
Supremo, mas temos convicção 
de que o projeto é claramente 
inconstitucional. Se o mandado 
de segurança não for acolhido, 

certamente, caberá uma ação 
direta de inconstitucionali-
dade. Aí, sim, com certeza, o 
Supremo declarará incons-
titucional a norma, porque a 
Corte já decidiu recentemente 
sobre isso — explicou o sena-
dor, referindo-se à decisão que 
beneficiou o PSD.

Rollemberg afirmou que 
o projeto “esvazia” o direito 
fundamental à livre criação 
de partidos.

Respondendo a um pedido 
de informações, a Advocacia do 
Senado afirmou que o Supre-
mo, ao suspender a tramitação 
do projeto, inibe o que são 
meras intenções, já que o texto 
poderia ser modificado durante 
a discussão. Segundo Cascais, 
a suspensão parece não levar 
em conta o papel do Senado 
de casa revisora, definido pela 
Constituição.

Mendes vota para 
que restrição a 
novos partidos só 
valha após 2014
Supremo continua hoje julgamento da ação que pede derrubada 
de projeto de lei que restringe direito de agremiações novatas

Rollemberg (E) assiste à sessão do Supremo ao lado da ex-senadora Marina Silva

O Pleno do Supremo se reúne para decidir sobre a ação que pede a suspensão da tramitação do projeto de lei no Congresso


