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Senado celebra Lei 
Maria da Penha 
e recebe Dilma
Presença da presidente em homenagem terça-feira foi confirmada ontem por Renan 
Calheiros em Plenário, durante discussão de projetos da CPI da Violência contra a Mulher

O presidente do 
Senado, Renan 
Calheiros, anunciou 

ontem a presença da 
presidente Dilma Rousseff 
na sessão solene marcada 
para terça-feira no Plenário 
pelos 7 anos da Lei Maria 
da Penha, marco no 
combate à violência contra 
a mulher. Na ocasião, 
Dilma receberá o relatório 
final da CPI mista que 
tratou do assunto por 18 
meses. Sete dos 13 projetos 
da comissão, entre eles 
o que tipifica o crime de 
feminicídio, poderão ser 
votados na própria terça.  2 Renan Calheiros confirmou presença da presidente Dilma na solenidade

Para Peluso, substitutivo à 
PEC dos Recursos é perfeito

Senadores querem Fórum 
Mundial da Água em Brasília

Cresce polêmica sobre médicos estrangeiros 

Foz do Iguaçu: Brasil detém 12% da água doce superficial do planeta

Para o ex-ministro 
do STF Cezar Peluso, a 
aprovação da PEC dos Re-
cursos vai aliviar a carga 
dos tribunais superiores 

e  diminuir risco de in-
justiças. Em audiência, o 
ex-presidente do Supremo 
elogiou o substitutivo de 
Aloysio Nunes Ferreira.  5

A cidade é finalista na 
seleção da sede para a 
edição de 2018 do evento, 
com apoio do Senado. Re-
presentantes do Conselho 

Mundial da Água foram 
recebidos ontem na Co-
missão de Meio Ambiente. 
Resultado sai no início do 
próximo ano.  7

Audiência pública ontem na CDH teve 
debate marcado por troca de acusações, 
acirrada pelo anúncio da contratação de 
4 mil médicos cubanos que deverão atuar 
no país sem diplomas revalidados.

Contrários ao Programa Mais Médicos 
questionaram o regime de trabalho dos 
estrangeiros, que se assemelharia ao tra-
balho escravo. Defensores apontaram cor-
porativismo dos médicos e xenofobia.  3

Peluso e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vital do Rêgo

Plenário discute 
controle na 
administração 
pública  4

Ministro da 
Cultura da 
Alemanha visita 
o Congresso  8

Inseticida pode 
ser causa do  
desaparecimento 
de colmeias  6

Relator aceita 
2.050 emendas à 
lei de diretrizes 
do Orçamento  4

Faltam recursos 
para monitorar 
fronteiras,  
diz general  8 

Ana Rita (C) preside audiência na CDH para debater o Programa Mais Médicos sob a óptica dos direitos humanos
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Roberto Requião (PMDB-
PR) cobrou ontem em Plená-
rio que seu partido, o PMDB, 
retome o protagonismo na 
política brasileira e abandone 
a postura passiva a que teria 
se acostumado nos últimos 
anos. O senador acusou o 
PMDB de estar sendo “ade-
sista” ao governo apenas em 
troca de cargos políticos.

— A pretexto de garantir a 
governabilidade, desculpa 
andrajosa do adesismo, sem 
outra causa que não as faci-
lidades do poder, o PMDB 
acaba sendo parceiro dos 
fracassos e fiascos alheios. 
Participa passivamente do 
governo, não contribui nas 
formulações da política, não 
é ouvido nem respeitado 
como interlocutor e, quando 
o governo naufraga, vamos 
junto de roldão — afirmou 
o senador.

Requião criticou o que 
considera uma omissão do 
PMDB diante da política eco-
nômica adotada pelo atual 
governo. O senador alertou 
que a visibilidade do partido é 
enorme ao integrar o governo 
e comandar as duas Casas 
do Legislativo — o Senado e 
a Câmara —, mas em nada 
tem contribuído para bene-
fício real da população. Ao 
contrário, a passividade do 
partido diante da atual crise 
econômica seria mais uma 
ameaça ao país.

A TV Senado transmite a partir das 9h, segundo o Regimento Interno e o 
Ato 21/2009 da Comissão Diretora, a sessão plenária. As reuniões podem 
ser acompanhadas ao vivo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e, em Brasí-
lia, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SenAdO

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

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

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 

 `Plenário  Sessão de discursos
9h A sessão não deliberativa de hoje é destinada a pronunciamentos de senadores e 
 comunicados da Mesa. 

Renan anuncia presença 
de Dilma em sessão solene

Homenagem à Lei Maria da Penha, na terça-feira, contará com a participação de Renan Calheiros e Dilma Rousseff

Presidente confirma participação em homenagem aos 7 anos da Lei Maria da Penha. Ela receberá o 
relatório final da CPI da Violência contra a Mulher, cujos projetos devem ser votados no mesmo dia

A SESSãO SOLENE marcada 
para a próxima terça-feira em 
homenagem aos sete anos 
da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) contará com a 
presença da presidente Dil-
ma Rousseff, que receberá o 
relatório final da CPI Mista da 
Violência contra a Mulher. A 
participação de Dilma foi con-
firmada ontem em Plenário 
pelo presidente do Senado, 
Renan Calheiros, durante o 
primeiro turno de discussão 
de sete projetos apresentados 

pela CPI, que teve na relatoria 
a senadora Ana Rita (PT-ES). 
Os projetos devem ser apre-
ciados no mesmo dia, após a 
discussão em segundo turno 
— necessária por ser proposta 
de comissão mista.

Presidida pela deputada 
Jô Moraes (PCdoB-MG), a 
comissão investigou durante 
18 meses a violência contra 
a mulher no país, realizando 
37 reuniões e 30 audiências 
públicas em vários estados.

O relatório, com mais de 

mil páginas, revela que nas 
três últimas décadas 92 mil 
mulheres foram assassinadas. 
São 4,6 homicídios a cada gru-
po de 100 mil mulheres, o que 
deixa o Brasil em sétimo lugar 
do ranking mundial.

O texto propõe, entre outros 
itens, a tipificação do feminicí-
dio como agravante do crime 
de homicídio e estipula prazo 
de 24 horas ao juiz para análise 
de pedido de prisão do agres-
sor após encaminhamento da 
vítima ao abrigo da mulher.

Plenário deve apreciar sete projetos da CPI
O Senado realizou ontem a 

discussão, em primeiro turno, 
de sete projetos da CPI da Vio-
lência contra a Mulher — entre 
eles, o que inclui no Código 
Penal a figura do feminicídio. 
As propostas integram 13 ini-
ciativas incluídas no relatório 
final da comissão mista, sendo 
que as outras seis terão a tra-
mitação iniciada na Câmara.

Por serem de autoria de co-
missão mista, as proposições 
ainda serão discutidas em se-
gundo turno antes da votação. 
As duas etapas podem ocorrer 
na próxima terça-feira.

— Acredito com muita 

convicção que esses proje-
tos, sendo aprovados, darão 
uma grande contribuição no 
enfrentamento à violência 
contra as mulheres — afirmou 
Ana Rita, relatora da comissão.

O PLS 292/2013 considera 
o feminicídio uma forma 
qualificada de homicídio e 
estabelece três circunstâncias 
para caracterizá-lo: a relação 
íntima de afeto ou parentes-
co entre vítima e agressor, 
no presente ou no passado; 
prática de qualquer tipo de 
violência sexual contra a víti-
ma, antes ou após sua morte; 
e mutilação ou desfiguração 

da vítima,  também antes ou 
após a morte.

— É o crime cometido contra 
mulheres pelo fato de serem 
mulheres. Será uma grande 
inovação que servirá de exem-
plo para outros países — disse.

Outra iniciativa é o PLS 
293/2013, que inclui a discri-
minação de gênero nas razões 
do crime de tortura, além de 
caracterizar como tortura a 
submissão de alguém a violên-
cia doméstica, com emprego 
de violência ou grave ameaça, 
com intenso sofrimento físico 
ou mental como forma de 
exercer domínio.

Ana Rita quer adoção de penas 
alternativas para crimes leves

Em pronunciamento ontem, Ana Rita (PT-
ES) disse que a melhoria do sistema prisional 
passa pela reformulação das penas no Brasil, 
além da adoção de iniciativas como a Justiça 
restaurativa, em que o agressor participa do 
processo de reparação dos danos.

Ela defendeu a adoção de penas alternativas 
para infrações de baixo potencial ofensivo, a 
ampliação do número de vagas no sistema e a 
formação e a capacitação dos detentos como 
forma de aprimorar o sistema prisional.

— As penas alternativas têm se mostrado 
muito eficientes por terem caráter educativo 
e socialmente útil — afirmou. 

Para a senadora, o aumento da violência 
nos últimos 30 anos, o recrudescimento e a 
repressão a crimes de várias naturezas e o alto 
número de presos que ainda não foram julgados 
(44%) são apenas um reflexo de um sistema 
prisional que está comprovadamente falido. 

Lídice saúda Comissão  
da Verdade na Bahia

Lídice da Mata (PSB-BA), 
em pronunciamento na quar-
ta-feira, registrou a instalação 
da Comissão Estadual da 
Verdade na Bahia, destina-
da a investigar as mortes e 
desaparecimentos ocorridos 
durante o regime militar ini-
ciado em 1964. Ela destacou 
a importância da investigação 
da verdade histórica para a 
consolidação da democracia e 
disse esperar que a juventude 
possa conhecer a história e 
opinar sobre o comporta-
mento dos que “deram suas 
vidas e sua juventude à luta 
de nosso povo”.

— Dos 426 brasileiros 
mortos ou desaparecidos, 32 
são baianos e, entre esses, 11 
são jovens que tombaram na 
Guerrilha do Araguaia. Por-
tanto, a instalação dessa co-
missão na Bahia é  importante 

para revelar a verdade desses 
anos para o Brasil — afirmou 
a senadora.

Lídice da Mata disse espe-
rar que a comissão dedique 
atenção especial à morte 
do educador baiano Anísio 
Teixeira, que teve os direi-
tos políticos cassados pela 
ditadura. Em 1971, Teixeira 
desapareceu, sendo en-
contrado morto num fosso 
de elevador dias depois. A 
família acredita que ele foi 
vítima da repressão.

Lídice destaca oportunidade de 
esclarecer morte de Anísio Teixeira

Gurgacz defende articulação de 
política setorial dos bombeiros

Acir Gurgacz (PDT-RO), em pronunciamen-
to em Plenário na quarta-feira, comunicou a 
participação dele no Encontro Nacional dos 
Corpos de Bombeiros Militares, realizado na 
terça-feira no Rio de Janeiro. 

Ele defendeu a articulação de uma política 
setorial dos bombeiros com a Política Nacional 
de Segurança Pública, argumentando que o 
aumento da autonomia para o setor represen-
tará uma grande conquista para a sociedade 
brasileira.

Entre as propostas discutidas no encontro 
e citadas por Gurgacz, estão a independência 
administrativa e operacional do corpo de bom-
beiros em relação à polícia militar em todos os 
estados, além da aprovação do Código Nacional 
de Segurança contra Incêndio e Pânico e da 
proposta que trata da criação de brigadas de 
incêndio em municípios sem contingentes de 
bombeiros militares (PEC 19/2013).

Requião critica “adesismo” 
e “passividade” do PMDB

Requião diz que PMDB está sem 
espaço para discussões internas

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

An
ton

io 
Cru

z/A
Br

Jos
é C

ruz
/A

gê
nc

ia 
Se

na
do



3

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

Brasília, sexta-feira, 23 de agosto de 2013

A CONTRATAçãO DE médi-
cos cubanos para as vagas não 
preenchidas por brasileiros 
no Programa Mais Médicos 
acirrou a polêmica entre re-
presentantes da categoria e os 
que apoiam as iniciativas do 
governo, como ficou compro-
vado em debate que o Senado 
realizou ontem. A audiência, 
promovida pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), visava 
discutir detalhes do programa 
criado pela Medida Provisória 
621/2013, como a contratação 
de estrangeiros e o estágio 
obrigatório para acadêmicos 
de Medicina no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

O presidente da Federação 
Nacional dos Médicos, Geral-
do Ferreira Filho, disse que a 
medida viola os direitos dos 
estrangeiros e pode levar ao 
“trabalho escravo”. Já os de-
fensores da contratação, como 
Ana Rita (PT-ES), destacaram 
a falta de atenção básica 

em diversas regiões do país. 
Alguns deles, inclusive, acu-
saram os médicos brasileiros 
de  corporativismo.

Para Geraldo Ferreira, a 
contratação de cubanos “tem 
características de trabalho 
escravo e representa uma 
clara violação de direitos tra-
balhistas, porque eles vêm sem 
uma revalidação [do diplo-
ma] e sem concurso, ficando 
 desprotegidos”.

— Do modo como está sendo 

feito, há uma simulação de 
ensino a profissionais que vêm 
para trabalhar. Isso é irregular 
do ponto de vista dos tratados 
internacionais — acusou.

Defensor da contratação, 
Humberto Costa (PT-PE), 
que é médico e já foi minis-
tro da Saúde, lembrou que o 
primeiro edital do Programa 
Mais Médicos comprovou a 
falta de interesse dos médicos 
brasileiros em trabalhar com 
atenção básica em regiões 

carentes ou mais distantes. 
Além da baixa procura, cerca 
de 700 municípios — a maior 
parte no Norte e no Nordeste 
— não foram escolhidos por 
nenhum profissional.

Na opinião de Humberto, no 
entanto, o menos importante 
do Programa Mais Médicos é 
a vinda de médicos estrangei-
ros. O senador destacou que 
pela primeira vez haverá um 
planejamento de profissionais 
da área no Brasil. 

Jorge Solla, representante 
dos secretários estaduais de 
Saúde, ressaltou a importância 
da atenção básica e observou 
que é nesse tipo de atendi-
mento que se resolvem entre 
80% e 90% dos problemas de 
saúde. Mas, conforme apontou 
a prefeita de Guarujá (SP) e in-
tegrante da Frente Nacional dos 
Prefeitos, Maria Antonieta de 
Brito, os médicos “não querem” 
trabalhar com atenção básica.

—  U m a  v e z  c o l o c a -
mos em Guarujá um edital 
para pediatras. Ninguém 

 apareceu —  contou a prefeita, 
 acrescentando que, “no Norte e 
no Nordeste, é pior, mas não é 
apenas lá que faltam médicos”.

Jorge Solla questionou os 
médicos que apontam falta 
de infraestrutura para tra-
balhar. Ele argumentou que, 

para  atuar na área de atenção 
básica, “não é  necessário 
 tomógrafo ou centro cirúrgico”.

Maria Antonieta deu teste-
munho sobre a qualidade de 
profissionais de Cuba que já 
atuam no Guarujá. Segundo 
ela, os dois médicos não pas-
saram no Revalida, prova de 
revalidação de diplomas agora 
dispensada pelo Programa 
Mais Médicos. A prefeita ga-
rantiu, porém, que eles atuam 
com grande compromisso no 
atendimento a “pessoas sim-
ples, os mais pobres”.
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Audiência pública no Senado foi marcada por acusações mútuas de trabalho escravo e corporativismo entre defensores e contrários à contratação de médicos estrangeiros 

Anúncio da vinda de cubanos acirra 
debate sobre Programa Mais Médicos

Ana Rita (E), presidente da CDH, coordena audiência pública com Maria Antonieta, Heleno Rodrigues e Geraldo Ferreira

Anibal critica corporativismo e Davim questiona estrutura  
Ao apoiar a contratação de 

estrangeiros, e não apenas 
cubanos, Anibal Diniz (PT-
AC) afirmou que é “preciso 
tomar muito cuidado para 
que o corporativismo não 
prejudique a população”. Na 
mesma linha de raciocínio, 
Jorge Solla, secretário de Saúde 
da Bahia e membro do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), declarou 
que as entidades médicas, em 
vez de debater quantos médi-
cos serão necessários daqui 

a dez anos para atender as 
demandas de saúde, discutem 
quantos médicos poderá haver 
daqui a dez anos para que 
mantenham os salários atuais.

— O que tem de pautar a 
discussão sobre o número 
de profissionais é a necessi-
dade do sistema de saúde de 
  atender os cidadãos — frisou 
Solla.

Por outro lado, Paulo Davim 
(PV-RN), que é médico, disse 
que “apenas colocar médicos 
em locais longínquos não 

adianta, pois isso somente 
escamoteia o problema”. As-
sim como diversas entidades 
médicas, ele ressaltou que, 
sem a devida infraestrutura e 
equipes multidisciplinares, o 
trabalho dos profissionais fica 
inviável. Por isso, argumentou, 
é necessário questionar o Exe-
cutivo “para colocar o dedo 
na ferida”: o financiamento 
do SUS.

— Nas condições em que vi-
rão para trabalhar, como será o 
compromisso dos estrangeiros 

quando constatarem a falta de 
estrutura? Vão enfrentar os 
secretários de Saúde ou vão 
ficar omissos para não perder 
o emprego? — questionou 
Davim.

Jorge Solla disse que a ca-
rência de recursos humanos, 
especialmente de médicos, é 
um dos dois maiores desafios 
enfrentados pelo sistema 
público de saúde do país. O 
outro seria a insuficiência 
de recursos para financiar as 
ações e serviços de saúde.

Ao lado de Maria do Socorro de Souza, Jorge Solla (E) destaca atenção básica

Secretários falam da dificuldade de contratar pediatras

Para pesquisador, 
rejeição a estrangeiro 
revela xenofobia  

Para o médico e pesqui-
sador Heleno Rodrigues, 
há em relação aos médicos 
cubanos contratados uma 
tentativa de desqualificação 
que revela xenofobia e “raiva 
de médicos formados em um 
sistema socialista de acesso 
público à saúde”.

As acusações foram rebati-
das pelo presidente da Fede-
ração Nacional dos Médicos. 
Geraldo Ferreira Filho disse 
que as entidades médicas do 
país não são contra a vinda 
de profissionais de outros 
países, mas sim contra 
aspectos da iniciativa “que 
levam à exploração dos 
estrangeiros”. Paulo Davim 
também negou que haja 
xenofobia em sua posição. 
O senador argumentou que 
são necessários critérios 
mínimos para a seleção e a 
vinda desses profissionais.

Por sua vez, Heleno Ro-
drigues disse que “o que 
existe, em muitos casos, 
são cidadãos com cuidados 
e cidadãos sem cuidados”.

Ana Amélia cobra explicações sobre médicos de Cuba
Ana Amélia (PP-RS) co-

brou ontem mais transpa-
rência do governo federal 
em relação ao Programa 
Mais Médicos. Em Plená-
rio, ela disse que faltam 

 detalhes sobre a contrata-
ção dos 400 médicos cuba-
nos que chegam na próxima 
semana ao Brasil.

Ela questionou as con-
dições em que o primeiro 

grupo será transportado, re-
cebido e hospedado.

Outra preocupação da 
 senadora é com o anúncio 
do repasse de R$ 10 mil 
mensais por médico a Cuba. 

Para ela, não está claro se 
os acordos correspondem 
a contratos individuais ou 
se o Brasil está contratan-
do um serviço terceirizado 
 junto a Cuba.

Para presidente de 
conselho, a questão é 
de direitos humanos

A presidente do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), 
Maria do Socorro de Souza, 
considerou uma distorção a 
“polaridade” e o “conflito” es-
tabelecidos no debate sobre o 
Programa Mais Médicos, en-
tre uma categoria profissional 
— os médicos — e o Estado. 
A seu ver, a ótica correta da 
questão deve ser os direitos 
humanos, essencialmente 
a garantia constitucional 
dos cidadãos de acesso aos 
serviços de saúde.

— É um direito de cidada-
nia e isso custou alto para a 
sociedade, que sempre teve 
seus direitos negados pelo 
Estado, principalmente na 
saúde — disse.

Para ela, o programa deve 
compor políticas mais am-
plas com um “olhar” sobre 
o desenvolvimento regional 
e local. Ela observou que, 
não por coincidência, o 
déficit de profissionais está 
exatamente nas Regiões 
Norte e Nordeste, aquelas 
que acumulam também as 
maiores disparidades em 
termos de desenvolvimento.
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O DEPUTADO DANILO Forte 
(PMDB-CE) apresentou ontem 
o relatório final da proposta 
(PLN 2/2013) de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
para 2014, na Comissão Mista 
de Orçamento (CMO). Das 
4.085 emendas apresentadas 
ao relatório final, Forte acei-
tou 2.050 (273 com aprovação 
completa e 1.777 com apro-
vação parcial). Outras 2.029 
emendas foram rejeitadas 
e 6 foram declaradas sem 
 admissibilidade.

Os parlamentares poderão 
apresentar destaques ao re-
latório final até terça-feira, 
quando haverá reunião do 
relator com os representantes 
dos partidos na comissão para 
discutir o texto.

Após a aprovação na Co-
missão Mista de Orçamento, 
a LDO seguirá para o Plenário 

do Congresso Nacional, mas a 
pauta está trancada por dois 
vetos que não foram analisa-
dos na última terça-feira. Os 
líderes da Câmara e do Senado 
decidiram deixar para setem-
bro a votação dos vetos ao 
projeto que extinguiu a multa 
extra do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
e à Medida Provisória 610/13, 
que trata de renegociação de 
 dívidas rurais. Com isso, a LDO 
só poderá ser votada no Ple-
nário do Congresso depois de 
17 de setembro, data prevista 
para a votação dos vetos.

Ainda assim, o relator acre-
dita que tanto os vetos quanto 
a LDO possam ser votados 
pelo Congresso na próxima 
quarta-feira, em uma pauta 
extraordinária.

Se a votação ficar para 
 setembro, o governo vai enviar 

o projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para 2014 sem 
que os deputados e senado-
res tenham votado a LDO, 
que estipula os parâmetros 
do  Orçamento. O prazo para 
 envio da LOA é até 31 de 
agosto.

Segundo o Ministério do 

Planejamento, caso a LDO 
não seja votada, a proposta 
orçamentária para 2014 será 
feita com base na proposta 
original de diretrizes orçamen-
tárias, enviada pelo Executivo 
ao Congresso.

“O Congresso não é obriga-
do a votar a LDO na semana 

que vem, não tem prazo”, 
 minimizou o líder do governo 
na Câmara, deputado Arlindo 
Chinaglia (PT-SP). “Já houve 
caso de votar a LDO junto com 
o  Orçamento.”

O relator da proposta disse 
que o Orçamento será adequa-
do, ao longo da tramitação no 
Congresso, à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias aprovada pelos 
parlamentares. 

— Não vamos aceitar ne-
nhum atropelamento em 
relação ao que foi decidido na 
LDO — afirmou Danilo Forte.

O relator apresentou uma 
alteração ao relatório prelimi-
nar para incluir no Anexo de 
Metas e Prioridades duas áreas 
ligadas à defesa: a proteção e a 
promoção dos povos indígenas 
e questões ligadas ao mar, à 
zona costeira e à Antártida. 

(Da Agência Câmara)
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A ordem do dia de ontem 
marcou a primeira sessão de 
discussão em primeiro turno 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45/2009, 
do ex-senador Renato Casa-
grande, que detalha as estru-
turas de controle interno na 
administração pública. 

Pelo texto da PEC 45, as 
atividades do sistema de 
controle interno da União, dos 
estados, do Distrito Federal e 
dos municípios contarão com 
as funções de controladoria, 
auditoria governamental, 
correição e ouvidoria.

Ao pedir o rápido exame 

da proposta, a senadora Ana 
Rita (PT-ES) observou que há 
uma grande expectativa pela 
aprovação em seu estado, 
Espírito Santo, hoje governado 
por Casagrande.

— A proposta também tem 
nosso apoio — declarou a 
parlamentar.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, informou o 
encerramento da terceira ses-
são de discussão em primeiro 
turno da PEC 32/2010, que 
explicita, no texto constitu-
cional, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) como órgão do 
Poder Judiciário. 

Conforme o Regimento In-
terno do Senado, as PECs têm 
de passar por cinco sessões de 
discussão em primeiro turno e 
outras três em segundo turno. 
Para ser aprovada, conforme 
previsto na Constituição, deve 
receber o apoio de três quintos 
dos senadores. 

Autor do projeto que resultou na 
Lei 12.734/2012, com novas regras 
de distribuição dos royalties do pe-
tróleo, Wellington Dias (PT-PI) fez 
um apelo a deputados, senadores, 
governadores e prefeitos para que 
solicitem à ministra Cármen Lúcia, 
do Supremo Tribunal Federal, o voto 
a respeito da liminar que considera 
a lei inconstitucional.

O senador afirma que a vontade 
do povo foi transformada em lei, 
que distribui de forma justa R$ 25 
bilhões, desde abril, para estados 
e municípios. Os valores ainda não 
foram pagos por causa da liminar.

— Não pode uma vontade do povo, 
expressa em lei, ficar por tempo 
indeterminado sem uma resposta 
— afirmou.

Segundo Wellington, os municípios 
estão passando por severo sufoco 
financeiro. Ele disse que o estado do 
Piauí, por exemplo, receberia R$ 360 
milhões nos primeiros 12 meses após 
a aprovação da lei.

O senador Rodrigo Rollemberg 
(PSB-DF) parabenizou em discurso 
ontem o governo federal e a Superin-
tendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco) pela publi-
cação do decreto de regulamentação 
do Fundo de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (FDCO), no último dia 
15 de agosto. 

O novo fundo, voltado para o 
 financiamento de projetos na região, 
deve, junto ao já existente Fundo 
Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO), potencializar 
os investimentos no setor produtivo 
e  logístico em Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e no Distrito 
Federal.

Para o senador, o FDCO será “mais 
um instrumento fundamental” para 
garantir o desenvolvimento da re-
gião, que carece de investimentos 
em infraestrutura e logística. Com a 
regulamentação, o governo federal 
anunciou a liberação do R$ 1,5 bilhão 
para o fundo.

Pedro Simon (PMDB-RS) defendeu 
ontem em Plenário a aprovação de 
proposta de emenda à Constituição 
(PEC 66/2003) de autoria dele que 
institui o Fundo Constitucional de 
Financiamento da Mesorregião 
 Metade Sul do Rio Grande do Sul.

Na avaliação do parlamentar, a 
metade sul do estado precisa, para 
que possa se desenvolver adequada-
mente, de incentivos fiscais e acesso 
diferenciado a recursos públicos nas 
mesmas condições oferecidas aos 
estados do Norte e Nordeste.

— Esta emenda é o instrumento 
adequado para garantir um ou-
tro futuro às regiões envolvidas, 
elevando-as a níveis adequados 
de  desenvolvimento econômico e 
 social — disse. 

De acordo com Simon, os níveis de 
IDH, taxa de analfabetismo, renda 
média e mortalidade infantil dos 
municípios da Metade Sul do Rio 
Grande do Sul não são  compatíveis 
com o nível médio do estado.

O Brasil precisa enfrentar questões 
como a necessidade de flexibilização 
das relações de trabalho, com a garan-
tia de direitos dos trabalhadores, e a 
adequação da legislação trabalhista 
às novas formas de trabalho, disse 
Armando Monteiro (PTB-PE).

Segundo o senador, o mundo cami-
nha para relações de trabalho mais 
flexíveis, com valorização da criação 
de empregos, modelo negocial e con-
tratos de trabalho particularizados, 
enquanto no Brasil “50% da força de 
trabalho está na informalidade”.

— É como se convivêssemos com 
dois mundos, o do excesso de proteção 
e o da precarização absoluta — disse.

Para ele, “a atual legislação limita 
o espaço para a livre negociação e 
acaba levando os conflitos para a 
esfera judicial. A imprevisibilidade 
nas decisões judiciais gera um alto 
custo de transação e um incontrolável 
estado de incerteza, o que dificulta o 
planejamento e a execução de pro-
jetos em um ambiente competitivo”.

Avança no Plenário a discussão da PeC do controle interno na administração pública 

Wellington cobra 
decisão do STF sobre 
partilha dos royalties

Rollemberg comemora 
regulamentação do 
Fundo do Centro-Oeste

Simon defende criação 
de fundo para a 
Metade Sul do RS

Armando Monteiro 
pede modernização 
das leis trabalhistas

Danilo Forte (E) na entrega do relatório ao presidente da CMO, Lobão Filho 

Relatório final da LDO tem 2.050 emendas aceitas
Parlamentares poderão apresentar destaques até a próxima terça; pauta do Congresso está trancada, mas relator acredita poder votar a LDO em uma pauta extraordinária 
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Ex-PRESIDENTE DO SUPRE-
MO Tribunal Federal (STF), 
Cezar Peluso avaliou como 
“perfeito e irretratável” o 
substitutivo de Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP) à proposta 
que transforma os recursos 
extraordinário e especial em 
ações rescisórias e, assim, ga-
rante o cumprimento imediato 
das sentenças judiciais após 
duas instâncias de decisão: 
a do juiz de primeiro grau e 
a do tribunal que revisou o 
processo (PEC 15/2011).

— O receio de mudança 
é próprio do ser humano — 
disse Peluso, sobre as críticas 
que a PEC dos Recursos vem 
recebendo de setores ligados 
ao Judiciário.

Na última audiência pública 
da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) so-
bre o assunto, o ex-ministro 
disse estar convencido de 
que a PEC fará uma revolução 
importante na área da Justiça. 

— Vai reduzir drasticamente 
os recursos inúteis, aliviar a 
carga dos tribunais superiores 
e permitir que os recursos 
sejam usados com rapidez e 
sem nenhum risco de injus-
tiça. Ganham os tribunais, 
as partes, o sistema. Vamos 
desestimular os proveitos que 
decorrem da morosidade do 
sistema para quem pratica 
atos ilícitos — declarou.

Para o ex-presidente do STF, 
a PEC dos Recursos está pronta 
para ser votada pela CCJ. Ele 
contestou a hipótese de altera-
ção do conteúdo ou do alcance 
da garantia de presunção de 
inocência. O objetivo maior 
da proposta, afirmou, não é 
mudar a função dos recursos 
nem impedir o trânsito em 
julgado do processo, mas 
determinar o momento em 
que acontecerá a sentença 
condenatória definitiva.

Peluso também desco-
nheceu qualquer ofensa ao 

 princípio da ampla defesa, 
pelo simples fato de os recur-
sos continuarem existindo no 
andamento do processo. Ele 
refutou, em seguida, qualquer 
possibilidade de interferên-
cia na concessão de habeas 
corpus. 

— Quero desfazer o equívo-
co de se supor que as violações 
da liberdade física dos cida-
dãos sejam objeto de tutela 
imediata de recursos especial 
e extraordinário. Ninguém usa 
recursos em caso de atentado 
ostensivo à liberdade física dos 
cidadãos, mas sim o habeas 
corpus — comentou. 

Ministros do STF
O ex-presidente do STF 

reagiu ainda à sugestão de au-
mento do corpo de ministros 
do Supremo, apontada como 
uma alternativa à aprovação 
da PEC dos Recursos.

— O Tribunal de Justi-
ça de São Paulo tem 360 

 desembargadores, quase um 
para cada dia do ano, e há 500 
mil processos dependendo de 
distribuição e julgamento. A 
solução de criar mais juízes 
e membros de tribunais não 
resolve o problema de forma 
nenhuma, até porque não 
temos juízes com experiência 
suficiente para ascender aos 
tribunais — opinou.

Autor da PEC 15/2011, 
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) 
fez um apelo ao presidente da 
CCJ, Vital do Rêgo (PMDB-PB), 
para colocação da proposta na 
pauta de votações.

Assim como Peluso, Ferraço 
disse estar convencido de que 
a substituição dos recursos 
extraordinário perante o STF 
e especial junto ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) por 
ações rescisórias vai valori-
zar as decisões dos juízes de 
primeiro e segundo graus, 
“que estão mais próximos da 
sociedade”.

Roberto Requião (PMDB-
PR) perguntou ao ex-ministro 
Cezar Peluso e ao presidente 
da Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB),  
Nelson Calandra, sobre duas 
propostas de autoria dele 
em tramitação no Senado: a 
PEC 58/2012, que estabelece 
mandato de oito anos para 
ministro do STF, e o projeto 
de resolução que abre as 
sabatinas de autoridades à 
participação pública (PRS 
8/2011). Peluso avaliou que 
salvo casos excepcionais, a 
aprovação da PEC 58/2012 
não alteraria o tempo médio 
que os ministros costumam 
passar no STF. Por outro lado, 
observou que a fixação de 
um mandato seria positiva 
ao acabar com a idade com-
pulsória para aposentadoria, 
hoje fixada em 70 anos. Já 
Calandra ponderou que a 
iniciativa afeta o princípio da 
vitaliciedade, uma das prer-
rogativas dos magistrados.

— Deve-se escolher al-
guém com idade compatível 
para o cargo — afirmou.

Ambos consideraram “al-
tamente salutar” a abertura 
das sabatinas de autoridades  
para consulta pública.

A PEC 58/2012 aguarda o 
parecer do relator na CCJ, 
Romero Jucá (PMDB-RR). 
O PRS 8/2011 já foi aprovado 
pela CCJ e espera votação no 
Plenário do Senado para ser 
encaminhado à Comissão 
Especial de Reforma do Re-
gimento Interno do Senado.

Acir  Gurgacz 
( P D T- R O ) , 
em pronun-
ciamento on-
tem, chamou 
a atenção da 
Casa para a 
responsabili-

dade de atender a voz das 
ruas e aprovar medidas mais 
rigorosas contra a corrupção. 
De acordo com o parlamentar, 
as manifestações populares 
representam um recado direto 
aos políticos.

— O que se quer é uma re-
forma na maneira de agir por 
aqueles que ocupam cargos 
políticos no Brasil — afirmou.

O senador ainda criticou 
a burocracia excessiva, que 
abre brechas para o desvio 
de dinheiro público e sugeriu 
aprofundamento nas mudan-
ças na legislação eleitoral de 
modo a tornar as campanhas 
“mais claras, baratas e demo-
cráticas” e combater a compra 
de votos. 

Mozar i ldo 
C a v a l c a n t i 
(PTB-RR) de-
fendeu, em dis-
curso ontem, o 
financiamento 
público e as 
d o a ç õ e s  d e 

pessoas físicas para campa-
nhas políticas. O senador 
observou que o atual modelo, 
embora seja em parte público, 
pois são utilizados recursos do 
Fundo Partidário, abre espaço 
para a corrupção, pois uma 
empresa privada, que também 
pode financiar as campanhas, 
muitas vezes o faz acreditando 
que terá algum benefício do 
político eleito. Uma reforma 
política de verdade poderia, 
afirmou o senador, fazer com 
que o financiamento seja 
“público de fato”.

Para Mozarildo, o finan-
ciamento público deveria ter 
como base o tamanho do par-
tido e o número de candidatos 
por legenda. 

Eduardo Su-
plicy (PT-SP) 
propôs ontem 
uma mobiliza-
ção do Senado 
e da Câmara 
para votar, até 
o fim de se-

tembro, projetos para evitar 
o abuso econômico já nas 
eleições de 2014. 

Ele destacou dois textos. O 
PLS 264/2013, de Jorge Via-
na (PT-AC), veda a doação 
financeira de empresas para 
campanhas eletorais. E o 
PLS 140/2012, de Cristovam 
Buarque (PDT-DF), cria o 
Fundo Republicano de Cam-
panha, para onde iria parte 
dos  recursos doados.  

Suplicy vai requerer urgên-
cia para o PLS 280/2012, que 
prevê a prestação de contas em 
tempo real pelos candidatos e 
partidos durante a campanha. 

— Na campanha de 2006 
para o Senado, eu agi dessa for-
ma e é perfeitamente possível.

Em entre-
vista ontem, o 
senador Gim 
(PTB-DF), re-
lator da Medi-
da Provisória 
(MP) 615/2013, 
disse que está 

tudo pronto para a votação da 
matéria em comissão mista, 
na próxima terça-feira. A MP, 
que garante benefícios a pro-
dutores de cana-de-açúcar, 
entre outros temas, deve ter 
incorporada a instituição da 
hereditariedade na licença 
para exploração do serviço 
de táxi.

A hereditariedade já foi 
vetada duas vezes pela pre-
sidente Dilma Rousseff. A 
alegação nos dois casos foi 
de que o  Congresso invadiu a 
competência dos municípios. 
Gim explicou que o texto a 
ser apresentado na comissão 
determinará a hereditariedade 
sem entrar nas competências 
municipais.

Randolfe Ro-
drigues (PSOL-
AP) defendeu, 
na quarta-fei-
ra, o Circuito 
Fora do Eixo, 
rede de coleti-
vos que atuam 

nas áreas cultural e de comuni-
cação, inclusive o Mídia Ninja, 
que ganhou notoriedade mais 
recentemente ao transmitir ao 
vivo, pela internet, diversas 
manifestações de rua pelo 
país.

O senador lembrou que o 
Fora do Eixo vem sendo criti-
cado por segmentos da mídia 
e da política em virtude de o 
grupo ter conseguido recursos 
públicos por meio da Lei Rou-
anet e patrocínios de estatais. 
Randolfe afirmou que todos os 
recursos foram conseguidos 
pelo grupo de maneira legal, 
legítima e honesta.

O parlamentar também leu 
artigo do jornalista Luis Nassif 
em defesa do grupo.

Em audiência na CCJ, ex-ministro do STF disse que aprovação da proposta vai reduzir os recursos inúteis, aliviar a carga dos tribunais superiores e diminuir risco de injustiças

Críticas à PEC dos Recursos são 
receio de mudança, diz Peluso 

Aloysio Nunes Ferreira (C) preside reunião da CCJ que ouviu Cezar Peluso (E) e o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Henrique Nelson Calandra

Senador quer 
mandato de 8 
anos para o STF

Para Gurgacz, povo 
deseja ação política 
menos corrupta

Mozarildo apoia 
financiamento público 
para campanhas 

Suplicy pede novas 
regras para doações de 
campanha já em 2014 

Gim: hereditariedade 
da licença de táxi  
deve ser aprovada

Randolfe Rodrigues 
defende Circuito  
Fora do eixo 
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A NECESSIDADE DE mais 
pesquisas para descobrir a 
causa do desaparecimento 
de colmeias, conhecido como 
a desordem do colapso das 
colônias (DCC), foi destacada 
pelos participantes de audi-
ência ontem na Comissão de 
Agricultura (CRA). O proble-
ma, mais comum na Europa 
e nos Estados Unidos, tem 
sido atribuído, ainda como 
suposição, ao uso do inseticida 
neonicotinoide.

De acordo com Márcio Frei-
tas, representante do Ibama, 
nem toda redução da popula-
ção de abelhas é considerada 
uma DCC. A desordem tem 
características próprias, como 
a ausência de abelhas vivas ou 
mortas na colônia, mas com a 
presença de crias e alimento.

A DCC começou na Europa 
em 1998 e nos Estados Unidos 
em 2006. Além da suspeita 
sobre o uso de defensivos 
agrícolas, também há descon-
fianças de que possa ser uma 
nova doença que acomete as 
abelhas, um novo tipo de fun-
go, desnutrição ou alto nível de 
consanguinidade e estresse.

— As populações de abelhas 
vêm declinando nesses países 
já há algum tempo, desde a 
década de 40. Porém, as taxas 
eram da ordem de 1%. Nos 
últimos quatro anos, subiram 
para 29% a 36% e aí acendeu o 
sinal de alerta mundial.

Segundo Freitas, no Brasil 
ainda não há casos oficiais de 
DCC, apenas um caso suspei-
to em São Paulo e outro em 

 Minas Gerais. Ele reconheceu 
a dificuldade de identificar o 
fenômeno no país, devido à 
falta de pequisa. Para Freitas, 
existem no Brasil cerca de 3 mil 
espécies de abelhas nativas.

Inseticidas
Em setembro de 2012, o 

Ibama suspendeu o uso de três 
neonicotinoides, que, agora, 
estão em processo de revali-
dação, prevista para ocorrer 
em 2014. Segundo Freitas, 
diante da ausência de pesquisa 
e do risco de o inseticida ser 
o causador da DCC, o Ibama 
usou o princípio da precaução.

Para o representante da 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), 
 Leonardo Machado, esse tipo 
de inseticida tem sido muito 
usado no país devido à efi-
ciência. Os neonicotinoides 
possuem ação residual, ou 
seja, uma vez aplicados, per-
manecem agindo até 45 dias.

Machado se preocupa com 
o futuro da produção de 

algodão, um dos produtos 
mais dependentes dos neoni-
cotinoides. Em 2012, o Ibama 
liberou o uso do inseticida 
apenas para essa cultura.

— Não há resultados con-
clusivos em relação aos ne-
onicotinoides como agente 
causador da DCC. E devido 
à importância das abelhas 
e do uso desses produtos, o 
assunto deve ser amplamente 
pesquisado — opinou.

A diretora-executiva do Sin-
dicato Nacional da Indústria 
de Produtos para Defesa Agrí-
cola (Sindag), Silvia Fagnani, 
afirmou que as indústrias 
estão treinando os agricultores 
para a aplicação dos agrotóxi-
cos, já que os relatos de proble-
mas com a criação de abelhas 
estão sempre  relacionados a 
acidentes.

— Nós defendemos primeiro 
a pesquisa para que depois 
sejam tomadas as medidas ne-
cessárias, que é o que têm feito 
os governos do Canadá e dos 
Estados Unidos — afirmou.

O presidente da Comissão 
de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA), Benedito de 
Lira (PP-AL), comemorou 
ontem o reconhecimento do 
Pará, na Região Norte, e de 
seis estados do Nordeste — 
Alagoas, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Piauí e Rio Grande 
do Norte — como livres de 
febre aftosa com vacinação. 

Segundo informações do 

Portal do Planalto, a implan-
tação progressiva e a manu-
tenção de zonas livres da 
febre aftosa no Brasil é uma 
das estratégias do Programa 
Nacional de Erradicação e 
Prevenção da Febre Aftosa, 
que segue as diretrizes da 
Organização Mundial da 
Saúde Animal (OIE).

— O ministro da  Agricultura, 
Antônio Andrade, irá ao meu 

estado, Alagoas, dia 6 de 
setembro, para pôr fim a 
uma espera de 14 anos — 
 anunciou o senador.

Ele ressaltou que o único 
caso de aftosa em Alagoas 
aconteceu em 1999. Bene-
dito de Lira cumprimentou o 
 governador, Teotônio Vilela, 
e os produtores do estado, 
que, segundo ele, obtiveram 
recorde de vacinação a cada 

ano, com 100% de imunização 
do rebanho.

— Com a certificação, que 
será fornecida agora pelo 
Ministério da Agricultura, 
Alagoas e os estados do 
Nordeste passam a integrar 
a lista de outros estados, 
que garantem qualidade na 
produção de carne bovina e 
também de leite — afirmou 
Benedito.

Paulo Paim (PT-RS) defen-
deu a votação do projeto de 
lei da Câmara (PLC 42/2012 
— Complementar) que al-
tera as regras do Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária, 
conhecido como Banco da 
Terra, que teve a análise 
adiada de anteontem para 
a próxima terça-feita.

A principal mudança é 
a permissão para que os 
herdeiros possam usar o 
fundo para adquirir a fração 
ideal de outros herdeiros, 
mantendo a propriedade 
como unidade familiar de 
produção. Para isso, é pre-
ciso que atendam as regras 
do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário. Além dis-
so, o empréstimo poderá ser 
pago em 35 anos, e não em 
20, como prevê a lei atual.

O senador lembrou que, 
desde 2007, a juventude 
rural vem atuando com a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricul-
tura (Contag) em favor da 
proposta.

— O projeto permitirá a 
continuidade da proprie-
dade para outros membros 
da família e prevê mudança 
nos prazos de amortização 
dos financiamentos — disse.

Municípios
Paim também defendeu 

a votação da proposta de 
emenda à Constituição (PEC 
17/2012) que cria a carreira 
de procurador municipal e 
está na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ).

— Acreditamos que a con-
sultoria de servidores con-
cursados só trará benefícios 
para a população — afirmou.

Paim quer votação 
de novas regras para 
o Banco da Terra

Paim pede também criação de 
carreira de procurador municipal

Especialistas explicaram a desordem do colapso das colmeias, em audiência presidida por Benedito de Lira (3º à esq.)

Especialistas pedem mais pesquisa 
para combater redução das abelhas
Causa da diminuição de colônias, ainda incerta, tem sido associada a uso de inseticida. Falta de estudos dificulta identificação de casos no país

De acordo com o represen-
tante da CNA, de 2009 para 
2010 houve um aumento 
de 30% da produção de mel 
no país, que é atualmente o 
quinto maior exportador do 
produto.

Ana Amélia (PP-RS), au-
tora do requerimento para 
a audiência, afirmou que 
tomou conhecimento do 
problema por um repre-
sentante comercial de Porto 
Alegre. Para a senadora, que 
representa o maior estado 
produtor de mel do país, o 
tema deve ser mais discutido.

— Precisamos continuar 
atentos porque é uma coisa 
nova e, no Brasil, por ser 
um país grande produtor 
agrícola, hoje a polinização 
é fundamental na produção. 
Então, temos que continuar 
abordando isso — disse.

Benedito comemora oito estados sem febre aftosa

Brasil é o quinto 
maior exportador 
mundial de mel
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Senadores apoiam Fórum da Água em Brasília
Capital federal é finalista na seleção da sede para a edição de 2018 do evento mundial. Encontro propõe troca de experiências positivas e de boas práticas no uso da água  

R E PR E SE N TA N T E S DO 
CONSELHO Mundial da Água 
receberam ontem o compro-
misso do Senado de apoio à 
candidatura de Brasília para 
sede do 8º Fórum Mundial 
da Água, em 2018. O grupo foi 
recebido na Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) pelo senador 
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) 
e também foi saudado pelos 
senadores Jorge Viana, primei-
ro-vice-presidente do Senado, 
e Sérgio Souza (PMDB-PR).

Realizado a cada três anos, 
o fórum se propõe a ser um 
espaço para o diálogo e a 
busca de estratégias de uso 
racional e sustentável da água 
no planeta. A última edição 
do evento, em 2012, reuniu 
35 mil pessoas de 147 países 
em Marselha, na França. A 
próxima edição será na Coreia 
do Sul, em 2015.

Nove países apresentaram 
candidatura para acolher 
a edição de 2018. O Brasil, 
representado por Brasília, 

é finalista, em disputa com 
 Copenhague, na Dinamarca. 
Os representantes do Conse-
lho Mundial da Água estão em 
Brasília para avaliar se a cidade 
reúne condições para abrigar 
a oitava edição do fórum.

Ao receber o grupo, Rollem-
berg disse que o Senado está 
pronto para apoiar o evento. 
Ele também ressaltou que 
Brasília tem se preparado 
para acolher grandes eventos 

esportivos e estará preparada 
para receber o 8º Fórum Mun-
dial da Água.

— Além disso, o país tem 
feito um esforço que precisa 
ser reconhecido na gestão 
das águas. O Brasil detém 
12% da água doce superficial 
do planeta, além de grandes 
aquíferos subterrâneos. E será 
a primeira vez que o fórum 
será realizado no Hemisfério 
Sul — disse Rollemberg.

O senador Jorge Viana 
 reafirmou o apoio do Parla-
mento e destacou a importân-
cia do Fórum Mundial da Água 
como espaço de interlocução 
para governos e sociedade 
civil.

Nesse aspecto, Ken Reid, que 
integra o grupo de avaliadores 
do Conselho Mundial da Água, 
destacou as oportunidades 
dos encontros para troca de 
experiências e engajamento 

da comunidade mundial em 
torno de estratégias para o uso 
racional dos recursos hídricos.

Conforme Ricardo Andrade, 
superintendente da Agência 
Nacional de Águas (ANA), 
o fórum difere de outros 
eventos mundiais de meio 
ambiente, como a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, 
por não estar condicionado 
à assinatura de protocolos. 
A principal característica do 
evento, frisou, é promover 
o compartilhamento de ex-
periências positivas e boas 
práticas.

— O Brasil tem experiên-
cia de sustentabilidade que 
podemos mostrar ao mundo.  
— disse, ao classificar como 
fundamental o apoio do Se-
nado para que Brasília seja 
escolhida como sede.

O resultado sobre a escolha 
da sede para o fórum de 2018 
será anunciado no início do 
próximo ano. 

Integrantes do Conselho Mundial da Água se encontram com Rodrigo Rollemberg (D), que anunciou o apoio do Senado

Figueiró questiona leilões do 
governo para rodovias e ferrovias

O senador Ruben Figueiró 
(PSDB-MS) chamou a atenção 
para alertas do empresariado sobre 
a possibilidade de fracasso nos 
leilões de obras de infraestrutura 
nos setores rodoviário e ferroviário 
e a falta de interessados no inves-
timento. Segundo ele, isso pode 
prejudicar o processo de cresci-
mento da economia do país nas próximas décadas.

Figueiró ressaltou que o pacote anunciado prevê 
investimentos de R$ 91 bilhões para a implantação de 
10 mil quilômetros de ferrovias, mas, até o momento, 
apenas uma das dez concessões previstas poderá de 
fato ser concluída: o trecho de 480 quilômetros entre 
Açailândia (MA) e Vila do Conde, no Pará. No caso das 
rodovias, alertou, os leilões estão atrasados e apenas 
dois podem acontecer — na BR-050, entre Brasília e 
Santos (SP); e na BR-262, de Vitória a Corumbá (MS). 
Para o senador, o governo ainda não conseguiu definir 
o modelo de gestão para esse ambiente de negócios.

Anibal cobra início das obras 
de ponte sobre o Rio Madeira

O atraso nas obras da ponte sobre 
o Rio Madeira, na BR-364, ligando 
Rio Branco (AC) a Porto Velho (RO), 
foi criticado por Anibal Diniz (PT-
AC) em Plenário, na quarta-feira. 
Segundo o senador, repetidas ações 
impetradas na Justiça pelo grupo 
que opera o sistema de balsa no 
Rio Madeira vêm dificultando as 
licitações programadas pelo governo federal.

Anibal explicou que a travessia de balsa é um “gar-
galo” no transporte de pessoas e cargas entre Acre e 
Rondônia. Na quarta, ele se reuniu com o ministro 
dos Transportes, César Borges, e com o diretor do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit), Jorge Fraxe, e ouviu a promessa de que, 
na próxima semana, nova licitação deve ocorrer.

Anibal registrou ainda a ida do ex-presidente Lula 
ao Acre hoje para participar da entrega da primeira 
etapa de obras do Complexo Industrial do Peixe 
(Peixes da Amazônia S.A.).

Malta defende fim de pedágio  
em duplicação de rodovia

Embora defenda a duplicação da 
BR-101, no Espírito Santo, o sena-
dor Magno Malta (PR-ES) disse que 
a previsão de cobrança de pedágio 
na rodovia vem provocando revolta 
na população.

Malta lembrou, em pronun-
ciamento na quarta-feira, que a 
redução nas tarifas de transporte 
público e o fim dos pedágios foram reivindicações 
das manifestações de rua ocorridas no país em junho.

O senador explicou que a duplicação da BR-101 no 
Espírito Santo será construída com dinheiro público, 
enquanto o trecho da rodovia a ser duplicado em 
Minas Gerais será bancado pela iniciativa privada, 
mas a cobrança será feita no Espírito Santo, onde 
ficarão localizadas as praças de pedágio.

Malta disse, porém, concordar com a existência 
de pedágio para a manutenção e a oferta de serviços 
na rodovia. O senador sugeriu a adoção do subsídio 
cruzado previsto no edital da duplicação.

Wellington dias elogia “projeto 
arrojado” da gestão da Caixa

O senador Wellington Dias (PT-PI) parabenizou, 
em discurso na quarta-feira, a Caixa Econômica Fe-
deral pelo lucro líquido de R$ 3,1 bilhões registrado 
no primeiro semestre deste ano. O valor representa 
um crescimento de 10,3% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Wellington também destacou a política de redu-
ção de juros, “que são os mais baixos da história da 
Caixa”, afirmou.

O senador elogiou o “projeto arrojado” da gestão 
da Caixa em relação aos programas sociais, como 
o Bolsa Família. Segundo ele, a Caixa tem investi-
mentos em todos os municípios do Piauí, por meio 
de convênios com as prefeituras ou por programas 
de financiamento habitacional.

Wellington relatou uma visita às instalações da 
Empresa Vikstar, em Teresina. Ele disse que ajudou 
a levar a Vikstar para o seu estado. 

— A empresa fará de Teresina um novo polo de 
call center. O empreendimento poderá gerar até 5 
mil empregos — comemorou o senador.

Taques diz que faltam ao PAC 
planejamento e prioridades

Em discurso na quarta-feira, 
Pedro Taques (PDT-MT) afirmou 
que o Plano de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) do governo federal 
carece de planejamento estratégico 
e de definição de prioridades.

— O componente de planeja-
mento do PAC, ou melhor, a au-
sência desse componente reflete 
a completa falta de rumo da política econômica.

O senador disse que pesquisou sobre o PAC e acabou 
com a impressão de que o programa é um “aglome-
rado de despesas e iniciativas”, e não um plano “com 
objetivos e lógica econômica”.

— Não existe nenhum documento geral que deixe 
claro à sociedade, de forma coerente, que o PAC tem 
por meta tais ou quais resultados para a economia ou 
para qualquer setor da política pública — afirmou.

Taques desafiou membros do Executivo e senadores 
da base governista a explicarem quais são as metas 
setoriais do PAC “e como elas se relacionam”. 

Inácio Arruda lembra o  
dia nacional da Moradia

Em discurso no Plenário na noite 
de quarta-feira, Inácio Arruda 
(PCdoB-CE) lembrou o Dia Na-
cional da Moradia, instituído por 
lei federal em 1964 e comemorado 
em 21 de agosto.

Inácio Arruda disse que o povo 
brasileiro sempre travou uma luta 
pela moradia. Segundo o senador, 
o déficit habitacional hoje, no país, apesar do esforço 
do governo, fica na casa dos 7 milhões de moradias. 
Ele também lamentou que, na maior parte das gran-
des cidades, tenha havido um avanço sobre áreas 
ambientais para a construção de condomínios para 
a classe média.

O senador elogiou o trabalho do governo federal, 
da Caixa, do governo do estado do Ceará e da Prefei-
tura de Fortaleza em prol das moradias populares. 
Segundo Inácio, só na capital cearense, o Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida atraiu mais de 90 mil 
 famílias interessadas.
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êNCIA promovida ontem pela 
Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (CRE) 
advertiram que os recursos 
previstos para 2014, pouco 
mais de R$ 200 milhões, são 
insuficientes para a continui-
dade do projeto do Sistema de 
Monitoramento de Fronteiras 
(Sisfron).

O general de divisão João 
Roberto de Oliveira, gerente 
do projeto, informou que são 
necessários R$ 553 milhões no 
próximo ano. Com a disponibi-
lidade de recursos no patamar 
previsto para 2014, o projeto 
levaria 60 anos para ser execu-
tado, afirmou o comandante 
do Centro de Comunicações e 
Guerra Eletrônica do Exército, 
general de divisão Antonino 
dos Santos Guerra Neto. Um 
sistema com esse prazo de exe-
cução, na avaliação de Santos 
Guerra, seria “quase inócuo”.

Para o presidente da Savis, 
empresa responsável pela 
integração do sistema, Marcus 
Tollendal, um risco futuro 
seria a falta de priorização 
do Sisfron. Ele, porém, disse 
confiar que isso não aconteça, 
já que o projeto é “aderente” a 
prioridades do governo.

O presidente da CRE, Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES), questio-
nou Tollendal sobre números 
do projeto. Segundo o senador, 

em 2012, o Exército pediu  
R$ 327 milhões, mas só conse-
guiu executar R$ 172 milhões. 
Em 2013, dos R$ 876 milhões 
solicitados, o Exército só foi 
atendido em R$ 240 milhões.

— Como o projeto tem custo 
estimado de R$ 12 bilhões 
em dez anos, a  implantação 
demoraria décadas — disse 
Ferraço.

Tollendal confirmou os 
dados, mas os atribuiu ao fato 
de o projeto estar no início. 
Segundo ele, não faltaram 
recursos até agora e a expec-
tativa é de que não faltem no 
futuro.

Contingenciamento
Questionado por Delcídio 

do Amaral (PT-MS), Oliveira 
explicou que mesmo os re-
cursos de 2013, da ordem de  

R$ 240 milhões, enfrentam 
contigenciamento: cerca de R$ 
99 milhões estão bloqueados 
pelo Ministério do Planeja-
mento.

Delcídio informou que soli-
citou à titular da pasta, Miriam 
Belchior, a inclusão do Sisfron 
nas obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC), que não se sujeitam a 
contingenciamento.

O senador explicou que o 
Sisfron tem ações preventi-
vas e repressivas contra de-
litos transfronteiriços, como 
 contrabando de armas, tráfico 
de drogas, descaminhos e 
crimes ambientais. O sistema, 
ressaltou, dá suporte a deci-
são e atuação integrada dos 
órgãos do governo e amplia a 
capacidade de ação do Estado 
na faixa de fronteira terrestre.

Segundo o senador de Mato 
Grosso do Sul — estado que faz 
divisa com Bolívia e Paraguai 
—, “cuidar das fronteiras deve 
ser uma prioridade nacional”.

— Grande parte dos proble-
mas vividos por metrópoles 
distantes das fronteiras, como 
Rio de Janeiro e São Paulo, 
decorre do que acontece na 
divisa do Brasil com países 
vizinhos.

Questionado por Ana Amé-
lia (PP-RS), o general Santos 
Guerra disse que Mato Grosso 
é, na faixa que separa o Brasil 
de 11 países vizinhos, o pior 
cenário de crimes. Por isso, 
foi selecionado na primeira 
fase do Sisfron. Em seguida, 
o projeto se expandirá para 
a região do Paraná conheci-
da como Tríplice Fronteira 
(Brasil, Argentina e Paraguai).

O ministro da Cultura da Ale-
manha, Bernd Neumann, visi-
tou ontem o Senado, onde foi 
recepcionado pelo presidente 
da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE), Cyro 
Miranda (PSDB-GO), e por Ana 
Amélia (PP-RS), integrante do 
colegiado. O ministro cumpre 
agenda oficial relacionada ao 
programa do Ano da Alemanha 
no Brasil, inaugurado em maio 
deste ano e que prossegue até 
maio de 2014.

Bernd Neumann informou 
aos senadores que, em breve, 
será aberta mais uma edição 
da Feira do Livro de Frankfurt, 
considerada a maior do mun-
do. Neste ano, o país convidado 
pelos alemães será o Brasil. En-
tre as atividades, está  previsto 

um projeto cultural entre os 
dois países relacionado ao 
futebol.

— A maioria dos alemães, 
ouvindo agora que os brasi-
leiros estão chegando, mesmo 
que seja para uma feira do 
livro, pensa logo no futebol e 
na Copa do Mundo no ano que 
vem — comentou.

Orçamento da cultura
Cyro Miranda pediu ao mi-

nistro o “segredo da receita” 
utilizada para ampliar este ano 
o orçamento da pasta, num 
momento de crise econômica 
na Europa. Além dos gastos 
projetados pelo governo, o Par-
lamento ampliou em mais 100 
milhões de euros o orçamento 
do ministério para 2013, que 

chega a 1,2 bilhão de euros.
— Nesse ponto somos uma 

exceção na Europa. Em 2013 
somos o único onde o orça-
mento da cultura aumentou. 
Em todos os demais, ou dimi-
nuiu ou, na melhor das hipó-
teses, estagnou — informou.

De acordo com o ministro, 
o maior apoio está no Parla-
mento, onde os deputados se 
convenceram de que aumentar 
os recursos importaria em 
pequeno impacto, já que os 
gastos em cultura seriam pou-
co expressivos em comparação 
com o orçamento geral.

Ana Amélia perguntou ao 
ministro sobre as relações 
entre a cultura e a mídia no 
país, tema em que Neumann 
é considerado especialista. 
Ele destacou a reduzida in-
fluência do Estado sobre a 
mídia, especialmente os meios 
audiovisuais e a imprensa, em 
relação à programação e ao que 
é divulgado. Conforme assina-
lou, “a liberdade é ilimitada”.

— Costumamos dizer na Ale-
manha que a mídia é o quarto 
poder do Estado, e isso é impor-
tante para que uma democracia 
funcione — comentou.

Paulo Bauer (PSDB-SC) 
relatou em discurso, na 
quarta-feira, viagem de 
delegação de senadores 
e deputados à Suíça, em 
março.

Bauer, que preside o Gru-
po Parlamentar Brasil-Suí-
ça, registrou o interesse do 
governo suíço em aumen-
tar investimentos no Brasil, 
hoje de US$ 25 bilhões. Os 
parlamentares visitaram 
escolas politécnicas e 
universidades, avaliando 
possíveis parcerias. Com 
a comunidade brasileira 
na Suíça (estimada em 60 
mil pessoas), discutiram 
medidas que facilitem o 
regresso ao Brasil.

O  B r a s i l 
deve ter ob-
jetivos am-
biciosos na 
educação e 
espalhar por 
todo o terri-
tório as grandes experiên-
cias no setor, o que só será 
possível com a federalização 
do ensino, disse Cristovam 
Buarque (PDT-DF).

O senador cobrou a apro-
vação da PEC 32/2013, de au-
toria dele, com esse objetivo.

Cristovam propôs o gasto 
anual de R$ 9 mil por alu-
no e disse que isso só será 
possível com o emprego de 
verba federal, uma vez que há 
escolas que gastam R$ 2.200 
por aluno, enquanto outras  
gastam apenas R$ 51.

Sérgio Sou-
za (PMDB-
PR) se decla-
rou contrário 
à  e m e n d a 
a p r o v a d a 
pelo Senado 
ao projeto de lei do Plano 
Nacional de Educação (PNE) 
que enfraquece o papel de-
sempenhado pelas escolas 
especiais na educação de 
alunos com deficiência.

— Não me parece razoável 
retirar dos pais de pessoas 
com deficiência o direito de 
optarem por uma educação 
especial e diferenciada para 
seus filhos — afirmou, em 
discurso na quarta-feira.

Sérgio Souza disse que o as-
sunto gerou grande  polêmica 
no Paraná.

Em discur-
so na quarta-
-feira,  Jay-
me Campos 
(DEM-MT ) 
manifestou 
solidarieda-
de aos professores de Mato 
Grosso, que estão em greve 
há dez dias. Conforme Jayme, 
a categoria pede reajuste 
salarial de 10,41%, melhorias 
nas escolas, destinação de 
35% dos recursos estaduais 
para o setor e a contratação 
de mais 5 mil professores.

Cerca de 350 mil alunos 
estão sem aula, informou o 
senador. Ele criticou a pos-
tura do governo do estado, 
que não pretende negociar 
enquanto os docentes esti-
verem em greve. 

Paulo Bauer relata 
viagem de grupo 
parlamentar à Suíça

Cristovam defende 
federalização da 
educação básica

Souza declara apoio 
às Apaes no Plano 
nacional de educação

Jayme manifesta 
solidariedade a 
docentes em greve

Brasil será o convidado da Feira do livro de Frankfurt

Ferraço (3º à esq.) coordena debate sobre Sisfron com João Roberto de Oliveira, Antonino dos Santos Guerra e Marcus Tollendal

Bernd Neumann (2º à esq.) foi recebido por Ana Amélia e Cyro Miranda (D)

Senador disse que governo suíço 
quer investir mais no Brasil

Projeto de monitoramento das 
fronteiras enfrenta falta de recursos
Se mantida a disponibilidade de verba como a prevista para 2014, Sisfron levaria 60 anos para ser executado, diz comandante do Exército 
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