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Em Discussão!
Informação e novas ideias.

Conteúdo protegido, liberdade garantida

Os principais temas que interessam a você e à sociedade estão 
na revista Em Discussão!. Nesta edição, os resultados da CPI da 
espionagem e os debates do Senado sobre como resguardar as 
informações digitais da população e das instituições.

Vai para sanção projeto que 
amplia alcance do Supersimples

Regime simplificado de tributação de micros e 
pequenas empresas passará a valer para todo o setor 
de serviços, com nova tabela de alíquotas. Medicina, 
corretagem e advocacia estão entre áreas beneficiadas

o Plenário do senado 
aprovou ontem o 
projeto de lei que 

estende para todo o setor 
de prestação de serviços 
a possibilidade de aderir 
ao supersimples, o regime 
simplifi cado de tributação 
que já vale para as micros e 
pequenas empresas.

Assim, passarão a ser 
benefi ciados os chamados 
microempreendedores 
individuais, entre os quais 
estão médicos, advogados, 
corretores e dentistas.

Para virar lei, a propos-
ta depende da sanção da 
presidente da República, 
dilma Rousseff .  12

No Plenário, os senadores votam o 
projeto de lei que estende regime a 
microempreendedores individuais

Senadores comemoram aprovação do Estatuto Geral das Guardas Municipais

Aprovado poder de polícia 
para guardas municipais

Presidente da China defende 
protagonismo de emergentes

os senadores aprovaram 
projeto que cria o Estatuto 
Geral das Guardas muni-
cipais. o texto, que regula-

menta a constituição, dá à 
categoria poder de polícia e 
o direito ao porte de arma. 
A proposta vai à sanção.  11

Em visita ontem ao con-
gresso, onde participou de 
sessão especial, Xi Jinping 
destacou a importância dos 

países em desenvolvimen-
to, como china e Brasil, em 
favor de uma ordem inter-
nacional mais justa.  3

Zona Franca
vai vigorar por 
mais 50 anos  5

autorizado 
empréstimo 
para a Bahia  12

debate aponta  
atraso no ensino 
a distância  8

emenda define 
ação dos órgãos 
de trânsito  10

Regulamentação 
para farmácias 
é aprovada  9

Xi Jinping assina documento entre os presidentes do Senado (E) e da Câmara

novos senadores 
antônio aureliano 
e odacir Soares 
tomam posse  2

Para gerente 
da Petrobras, 
refinaria não foi 
superfaturada  7
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 `Presidência  Presidente da china
12h30 Almoço para o presidente da China, 
Xi Jinping. Às 20h, Celebração Brasil-Chi-
na: 40 anos de harmonia e cooperação, no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

 `Plenário  discursos
14h Sessão não deliberativa, destinada a 
pronunciamentos de senadores.

 `cra  agrotóxico natural
8h A comissão reúne-se para analisar 
projeto que institui a Política Nacional 
de Apoio ao Agrotóxico Natural.

 `cre  revista Em Discussão!
10h Lançamento da 21ª edição da revis-
ta Em Discussão!, do Jornal do Sena-
do, sobre espionagem cibernética.
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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 

A TV Senado transmite a partir das 10h, segundo o Regimento Interno e o 
Ato 21/2009 da Comissão Diretora, a reunião da Comissão de Relações ex-
teriores. 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 comissão do congresso 
que analisa a medida Provisó-
ria 648/2014 aprovou, ontem, 
texto que liberou as emissoras 
de rádio para transmitir o 
programa A Voz do Brasil em 
qualquer horário entre as 19h e 
as 22h. o texto original, envia-
do pelo Executivo, flexibilizou 
o horário do programa apenas 
durante a realização da copa 
do mundo.

Já o relatório de Ricardo 
Ferraço (PmdB-Es), aprovado 
pelos parlamentares, mantém 
a flexibilização após a copa, 
exceto para as emissoras edu-
cativas, que continuariam a 
transmitir o programa às 19h. 
As emissoras legislativas tam-
bém ficariam livres para mu-
dar o horário de transmissão 
em dia de sessão de votação 
no Plenário.

A mP ainda será analisada 
pelos Plenários da câmara 

dos deputados e do senado.
criado em 1935, no governo 

Getúlio Vargas, o programa ra-
diofônico ainda em execução 
mais antigo do mundo vai ao ar 
obrigatoriamente, de segunda 
a sexta-feira, às 19h. Nele, são 
transmitidas informações dos 
Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário.

“o mundo mudou e a 
 necessidade de informação 
aumentou, sobretudo nas 
grandes cidades”, afirma o 
relator. “Justamente às 19h,  
um enorme contingente de 
pessoas deixa o trabalho, 
sendo de utilidade pública as 
informações fornecidas pelas 
rádios, em tempo real, sobre as 
condições do trânsito e outros 
acontecimentos relevantes.”

de acordo com o relatório, 
as emissoras serão obrigadas 
a divulgar, às 19h, o horário 
em que o programa será re-

transmitido. o senador disse 
acreditar que a audiência do 
programa irá aumentar com 
a flexibilização.

Banda larga
o relator também incluiu 

na medida uma emenda que 
 estende em um ano o prazo 
para  empresas aderirem ao 
Regime Especial de Tributa-
ção do Programa Nacional de 
Banda Larga, que se encerrou 
em 30 de junho. Essa seria a 
segunda prorrogação do prazo.

de acordo com o senador, o 
ministério das comunicações 
reconhece a necessidade de 
prorrogação do prazo para 
as empresas enviarem seus 
projetos. Ferraço ressalta que 
a ampliação do prazo não 
provoca impacto fiscal, já 
que não  significaria aumento 
do benefício criado pela Lei 
12.715/2012.

embaixador palestino pede apoio para deter conflito
o presidente do senado, 

Renan calheiros, recebeu 
ontem a visita do embaixador 
da Palestina do Brasil, ibrahim 
mohamed Khalil Alzeben, que 
pediu uma demonstração de 
solidariedade do congresso 
brasileiro diante do acirra-
mento dos conflitos entre 

israelenses e palestinos na 
Faixa de Gaza. o diplomata 
estava acompanhado de 
embaixadores de outras sete 
nações, entre elas iraque, Egito 
e Líbano.

Alzeben relatou ao presiden-
te do senado que, nos últimos 
dias, os conflitos entre os dois 

países já causaram a morte de 
mais de 200 palestinos. o em-
baixador palestino manifestou 
preocupação com uma possí-
vel invasão por terra de israel. 
A crise na região se agravou há 
duas semanas, depois que um 
adolescente palestino de 16 
anos foi sequestrado e morto 
em Jerusalém.

Na presença do vice-presi-
dente da República, michel 
Temer, e do presidente da câ-
mara, Henrique Eduardo Al-
ves, Renan calheiros anunciou 
que o congresso vai elaborar 
uma nota oficial defendendo 
o cessar-fogo imediato e a 
retomada das negociações 
entre os dois lados.

— É preciso criar uma at-
mosfera de retorno das ne-
gociações. A paz negociada 
é a única saída para os dois 
lados — afirmou Renan.

Comissão aprova horário 
livre para A Voz do Brasil
A comissão mista que analisa a MP 648/2014 aprovou a liberação da transmissão do programa A Voz 
do Brasil para qualquer horário entre as 19h e as 22h. A flexibilização não vale para rádios educativas 

antônio aureliano e odacir 
Soares tomam posse no Senado

Projeto aumenta exigência para 
apoio popular à criação de partido

dois senadores tomaram 
posse ontem. Antônio Aure-
liano (PsdB-mG) substitui 
clésio Andrade (PmdB-mG), 
que renunciou ao mandato na 
terça. odacir soares (PP-Ro) 
assume a vaga de ivo cassol 
(PP-Ro), que se licenciou por 
quatro meses.

Aureliano, filho do ex-vice-
-presidente Aureliano chaves, 
nasceu em itajubá (mG) e 
foi secretário estadual de 
Transportes em minas Gerais 

e no distrito Federal. Ficará 
no senado até 31 de janeiro, 
quando se encerra o mandato, 
cujo titular era Eliseu Resende, 
morto em janeiro de 2011.

segundo suplente de cas-
sol, odacir soares é ex-sena-
dor (1983–1991 e 1991–1999), 
ex-prefeito de Porto Velho 
e ex-deputado federal. o 
primeiro suplente, Reditario 
cassol (PP-Ro), não assume 
o cargo porque vai atuar na 
 campanha eleitoral.

Proposta de emenda à 
constituição que aumenta 
o número mínimo de assi-
naturas de eleitores exigidas 
para a criação de um partido 
político foi aprovada ontem 
pela comissão de constitui-
ção e Justiça (ccJ). o autor, 
Valdir Raupp (PmdB-Ro), 
argumenta que a medida é 
necessária para assegurar 
respaldo popular para novas 
agremiações.

A proposta (PEc 58/2013) 
estabelece que a criação de 
um partido dependerá do 

apoiamento de eleitores em 
número correspondente a, 
pelo menos, 1% do eleitorado 
nacional, o que hoje equiva-
le a cerca de 1,3 milhão de 
apoiadores. Pelas regras atu-
ais, são exigidas assinaturas 
equivalentes a 0,5% dos votos 
válidos na última eleição para 
a câmara (Lei 9.096/1995), o 
que corresponde a cerca de 
500 mil assinaturas.

A matéria vai a Plenário, 
onde passará por cinco 
sessões de discussão e será 
votada em dois turnos.

No Plenário, Odacir Soares presta compromisso e assume vaga de Ivo Cassol 

Apresentadoras da Voz do Brasil: relator, Ferraço crê que a flexibilização vai aumentar a audiência do programa

Renan anuncia aos presentes que o Congresso vai defender cessar-fogo imediato
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Presidente da China critica 
“neointervencionismo”

Xi Jinping, que esteve no Congresso para participar de sessão pelos 40 anos das relações com o Brasil, defendeu protagonismo de países em desenvolvimento na agenda mundial

eM diSCUrSO OnTeM no 
Congresso brasileiro, o pre-
sidente da China, Xi Jinping, 
disse que o mundo não está 
em tranquilidade. ele citou 
as repercussões da crise 
financeira internacional, o 
desenvolvimento mundial de-
sequilibrado, o “crescimento 
de hegemonia” e o “neointer-
vencionismo”.

Para enfrentar a situação, 
recomendou Xi Jinping, a Chi-
na e o Brasil — como maiores 
países em desenvolvimento 
no Oriente e no Ocidente — 
devem “cumprir ativamente 
suas responsabilidades inter-
nacionais” em favor de uma 
ordem internacional “mais 
justa e razoável”.

— Temos de reforçar os 
mecanismos internacionais, 
como OnU, OMC, G-20, Brics 
[Brasil, rússia, Índia, China e 
áfrica do Sul] e Basic [Brasil, 

áfrica do Sul, Índia e China], 
reunir a força dos países em de-
senvolvimento e participar da 
governança global ativamente, 
a fi m de buscar mais direitos 
institucionais e dar voz aos 
países em desenvolvimento.

O presidente da China esteve 
no Congresso para participar 
de uma sessão solene pelos 40 
anos das relações diplomáticas 
entre os dois países, estabeleci-
das em agosto de 1974. Antes, 
ele havia estado em reuniões 
do Brics em Fortaleza e Brasília. 

durante o encontro dos 
presidentes do Brics, ficou 
acertada a criação do Banco 
de desenvolvimento do Brics, 
uma instituição financeira 
comandada pelos principais 
países emergentes que servirá 
como uma espécie de contra-
partida ao Banco Mundial. O 
banco terá sede em Xangai.

no pronunciamento, Xi 

Jinping lembrou que o es-
tabelecimento das relações 
diplomáticas entre o Brasil e 
a China foi anunciado pelo 
presidente ernesto Geisel, em 
1974. ele recorreu a uma frase 
do fi lósofo Confúcio segundo 
a qual “quem tem mais de 40 
anos está livre de perplexidade”, 
para afi rmar que as relações 
entre os dois países estão “mais 
maduras e consolidadas”:

— A China tem sido o maior 
parceiro comercial do Brasil 
por cinco anos consecutivos. 
e o Brasil é o maior parceiro 
comercial e importante des-
tino de investimento chinês 
na América latina por longo 
período. A nossa coopera-
ção pragmática não apenas 
abrange as áreas tradicionais 
comerciais, mas também tem 
se tornado tão diversifi cada 
na alta tecnologia que se es-
tende desde o espaço sideral 
até as águas profundas, como 
satélites de recursos terrestres, 
jatos regionais, prospecção e 
exploração de petróleo no mar 
profundo e biotecnologia.

ele lembrou que, numa 
recente visita a Pequim, o pre-
sidente da Câmara dos deputa-
dos, Henrique eduardo Alves, 
disse que as boas relações com 
a China são um consenso entre 
todos os partidos no Brasil. O 
mesmo, acrescentou o presi-
dente, acontece na China.

— em todos os setores da so-
ciedade chinesa vem crescendo 
o entusiasmo de adensar a co-
operação com o Brasil — disse.

Xi Jinping afi rmou que a pro-
moção da multipolaridade e a 
democratização das relações 
internacionais devem estar no 
centro da agenda global.

Xi Jinping é escoltado no Congresso 
pelos Dragões da Independência

Renan e Henrique Alves destacam 
oportunidades com o país asiático

Brasília e Pequim completam 40 anos de relações diplomáticas

O presidente da China, Xi 
Jinping, foi recebido no Con-
gresso nacional com honras 
de chefe de estado, com os 
dragões da independência 
perfi lados na rampa de acesso 
ao Salão negro.

ele foi recebido ao pé da 
rampa pelo primeiro-secretá-
rio do Senado, Flexa ribeiro, 
e o primeiro-vice-presidente 
da Câmara, Arlindo Chinaglia. 
em seguida, foi ao encontro 
dos presidentes do Congresso 

nacional, renan Calheiros, e 
da Câmara, Henrique eduar-
do Alves.

As autoridades foram ao 
Salão nobre do Senado, onde 
posaram para as fotos ofi ciais 
da visita e assinaram os livros 
de Ouro do Senado Federal e 
Câmara dos deputados.

no Salão Verde, a comitiva 
chinesa passou pela expo-
sição de fotografi as sobre o 
40º aniversário das relações 
diplomáticas sino-brasileiras.

Ao receberem o presidente 
da China, Xi Jinping, ontem, 
os presidentes do Senado, 
renan Calheiros, e da Câma-
ra, Henrique eduardo Alves, 
destacaram as oportunidades 
para investimentos chineses 
no Brasil e os projetos de co-
operação entre os dois países.

renan convidou a China a 
“participar intensamente” do 
desenvolvimento do Brasil e 
ressaltou as oportunidades 
ao investimento estrangeiro, 
especialmente em portos, 
aeroportos, sistemas de 
transporte e energia.

ele destacou a relevância 
da criação do Banco de 
desenvolvimento do Brics, 
resultado mais importante 
da 6ª cúpula do bloco, reali-
zada nesta semana. O Brics é 
integrado por Brasil, rússia, 
Índia, China e áfrica do Sul.

de acordo com renan, o 
empreendimento é  resultado 
de um extenso trabalho de 
engenharia fi nanceira e von-
tade política.

— Como presidente do 
Congresso nacional, empe-
nho meu compromisso em 
ratifi car a criação do banco 
de maneira célere, para que 
ele seja realidade no início 
de 2016 — prometeu.

O presidente da Câmara, 
Henrique eduardo Alves, 
defendeu maior colaboração 
legislativa entre as Casas 
parlamentares dos países 
do Brics.

— isso será um passo sig-
nificativo para consolidar 
as relações de harmonia e 
confi ança entre os países, a 
exemplo do que a China e o 
Brasil construíram ao longo 
dos últimos 40 anos — disse.

O deputado destacou ser 
mútuo o desejo de interação 
e intercâmbio em negócios, 
academia e turismo. ele 
acrescentou que o Brasil, uma 
nação jovem, tem muito a 
aprender com a China, com 
7 mil anos de civilização e ca-
racterísticas de perseverança, 
sabedoria e prudência.

O início da aproximação 
entre Brasília e Pequim, que 
tem como destaque a pre-
sença ontem do presidente 
Xi Jinping no Congresso 
nacional, foi celebrada há 40 
anos no Plenário do Senado. 
Um dia depois do anúncio do 
estabelecimento de relações 
diplomáticas entre o Brasil e 
a república Popular da Chi-
na, em 15 de agosto de 1974, 
diversos senadores foram à 
tribuna para elogiar a decisão 
tomada pelo então presiden-
te ernesto Geisel, quando o 
mundo ainda experimentava 
as restrições da Guerra Fria.

em comunicado conjunto 
divulgado então pelos dois 
governos, o Brasil passou a 
reconhecer o governo comu-
nista instalado em Pequim 

como “o único governo legal 
da China”. O governo chinês, 
por sua vez, reafi rmou que 
Taiwan — ilha com a qual 
o Brasil mantinha relações 
até então — era “parte ina-
lienável” do território da 
república Popular da China.

Além disso, os dois go-
vernos assumiram o com-
promisso de “desenvolver 
relações amistosas com base 

nos princípios de respeito 
recíproco à soberania e à 
integridade territorial, não 
agressão, não intervenção 
nos assuntos internos de um 
dos países por parte do outro, 
igualdade e vantagens mú-
tuas e coexistência pacífi ca”.

O primeiro a elogiar a deci-
são foi o senador José Sarney 
(PMdB-AP, foto), que anos 
mais tarde, já como presiden-
te da república, visitou a Chi-
na e teve um encontro com 
o então líder deng Xiaoping, 
principal responsável pelas 
reformas que levaram aquele 
país a tornar-se a segunda 
maior potência econômica 
do mundo. ele classifi cou o 
estabelecimento de relações 
bilaterais como um “gesto de 
afi rmação nacional”.

Xi Jinping fala no Congresso: hegemonia e intervencionismo ameaçam o mundo

Dragões da Independência se perfilam no Congresso para receber líder chinês

Renan ressaltou a importância 
da criação do Banco do Brics

Para o presidente da Câmara, Brasil 
tem muito a aprender com chineses
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Senado reconduz diretor  
para agência reguladora 

Dos três nomes indicados pela Presidência da República para dirigir Aneel, um passou pelo crivo  
final dos senadores e dois ainda aguardam decisão. Renan reclamou de pressão para votação rápida

O PlenáriO dO Senado 
aceitou reconduzir ao cargo o 
diretor André Pepitone da nó-
brega, um dos quatro diretores 
da Agência nacional de energia 
elétrica (Aneel). Foram 41 vo-
tos favoráveis e 8 contrários à 
indicação, feita pelo Planalto.

O Plenário precisa votar 
outras duas indicações de di-
retores da Aneel, incluindo a 
recondução do diretor-geral, 
romeu donizete rufino.

Antes da votação de Pepitone, 
o presidente do Senado, renan 
Calheiros, reclamou da pressão 
para sabatinar e votar os nomes 
da diretoria da Aneel “atrope-
ladamente e sem calendário”. 
ele disse que a indicação dos 
três nomes chegou ao Senado 
na quinta-feira passada e tudo 
foi feito para dar celeridade 

à análise, porque a diretoria 
colegiada, formada por quatro 
diretores, corre o risco de ficar 
desfalcada.

— O Senado não tem respon-
sabilidade com o quórum da 
Aneel. não é responsabilidade 
nossa. não é prudente para 
as agências de regulação que 
em três dias o Senado inicie e 
conclua um processo desses — 
criticou renan.

Mais cedo, a Comissão de 
Serviços de infraestrutura (Ci) 
havia aprovado por unanimida-
de as três indicações — além 
das de Pepitone e rufino, a de 
Tiago de Barros Correia, que 
integraria a diretoria da Aneel 
pela primeira vez.

na sabatina, os três agrade-
ceram a confiança de dilma. 
rufino destacou o crescimento 

da produção energética desde 
2001, quando o Brasil teve ra-
cionamento. Segundo ele, um 
dos desafios do setor é garantir 
não só a geração de energia, 
mas assegurar investimento em 
transmissão e armazenamento.

— A geração hidráulica cres-
ceu 37%, mas a capacidade de 
armazenamento cresceu 22%. 
O grande desafio é construir 
usinas com reservatórios — as-
sinalou o diretor-geral da Aneel.

Pepitone discorreu, entre 
outros pontos, sobre o leilão 
de energia solar previsto para 
ocorrer em outubro.

Os membros da diretoria da 
agência reguladora cumprem 
mandatos não coincidentes 
de quatro anos. São nomeados 
pelo presidente da república 
mediante aprovação do Senado.

Collor (3º à esq.) dirige a reunião da CI em que se sabatinaram indicados para ocupar a diretoria colegiada da Aneel

O óleo diesel utilizado no 
transporte fluvial de passa-
geiros na região da Amazônia 
legal poderá ficar livre da 
incidência das Contribui-
ções para os Programas 
de integração Social e de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PiS-Pasep) 
e para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins). 
Proposta nesse sentido (PlS 
33/2014) foi aprovada ontem 
pela Comissão de Serviços de 
infraestrutura (Ci).

O autor do projeto, Alfre-
do nascimento (Pr-AM), 
ressaltou que a proposta 
já vem sendo praticada no 
transporte marítimo de 
cargas e argumentou que a 
aplicação de alíquota zero do 
PiS-Pasep e da Cofins sobre o 
óleo diesel nas embarcações 

de passageiros na Amazônia 
legal é uma “medida eficaz e 
essencial à redução dos cus-
tos desse tipo de operação”.

Além de atribuir à Secre-
taria da receita Federal do 
Brasil a fixação dos termos e 
das condições de suspensão 
das alíquotas dessas contri-
buições, o projeto estabelece 
como punição para a empresa 
que não destinar o óleo diesel 
não tributado ao transporte 
fluvial de passageiros a obri-
gatoriedade de recolhimento 
das contribuições não pagas, 
acrescidas de juros e multa 
de mora.

O impacto financeiro da 
isenção fiscal foi estimado 
em r$ 29,8 milhões para 2014 
e em r$ 35,2 milhões para 
2015. O projeto ainda será 
analisado pela CAe.

O presidente do Senado, 
renan Calheiros, anunciou 
o cancelamento da sessão 
do Congresso marcada para 
a noite de ontem. Assim, 
ficou para agosto a votação 
de vetos presidenciais, que 
já totalizam 21.

Um dos vetos mais polêmi-
cos foi a proposta com nor-
mas para a criação, incorpo-
ração, fusão e desmembra-
mento de municípios (PlS 
98/2002 — Complementar), 

integralmente vetada pela 
presidente dilma rousseff, 
sob a alegação de aumento 
nos gastos públicos. em 
alternativa ao projeto vo-
tado, Mozarildo Cavalcanti 
(PTB-rr), autor também do 
texto anterior, apresentou 
uma nova proposta (PlS 
104/2014), já aprovada no 
Senado e na Câmara dos 
deputados. O texto depende 
apenas de votação final pelos 
senadores.

O Plenário do Senado apro-
vou por 47 votos a 7, com 1 
abstenção, a indicação de 
Martha regina de Oliveira 
para exercer o cargo de dire-
tora da Agência nacional de 
Saúde Suplementar (AnS).

Ao ser sabatinada pela 
Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS), em 4 de junho, 
a médica foi aprovada por 
unanimidade para substituir 
Bruno Sobral de Carvalho, 
diretor de desenvolvimento 
Setorial.

Martha de Oliveira é mé-
dica pediatra formada pela 
Universidade Federal do rio 
de Janeiro (UFrJ) e mestre em 
saúde coletiva também pela 
UFrJ. É servidora concursada 
da AnS desde 2005.

no Plenário, Ana rita (PT-
eS), relatora da mensagem 
do executivo com a indicação 
(MSF 44/2014), destacou 
que Martha demonstrou 
 profundo conhecimento 
sobre os temas cobertos pela 
AnS.

O Plenário do Senado apro-
vou ontem, por 48 votos a 5, 
a indicação da ministra do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) nancy Andrighi para o 
Conselho nacional de Justiça 
(CnJ). A ministra deve ocupar 
o cargo de corregedora no 
conselho.

A indicação de nancy An-
drighi foi elogiada por vá-
rios senadores. Kátia Abreu 
(PMdB-TO) destacou o equi-
líbrio e a lucidez da indicada. 
Gleisi Hoffmann (PT-Pr) 

afirmou que a ministra é uma 
pessoa de alta capacidade, 
que fará um bom trabalho no 
CnJ. Já José Sarney (PMdB-
AP) elogiou a contribuição da 
ministra para a magistratura 
brasileira.

— É uma mulher extraordi-
nária com presença de grande 
autoridade, integridade e 
cultura na magistratura bra-
sileira — disse Sarney.

Ana Amélia (PP-rS) e Mar-
celo Crivella (PrB-rJ) tam-
bém desejaram sucesso a 

nancy Andrighi na nova 
missão.

nancy Andrighi, que teve 
a indicação aprovada por 48 
votos a 5, começou a carreira 
na Justiça gaúcha, passando 
pela Justiça do distrito Fe-
deral, até chegar ao STJ e ao 
Tribunal Superior eleitoral 
(TSe) — onde exerceu o cargo 
de corregedora.

A indicada para o CnJ pas-
sou por sabatina em junho na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). 

A Comissão de relações 
exteriores (Cre) reúne-se 
hoje, às 10h. na pauta, estão 
mensagens da Presidência 
da república solicitando a 
aprovação do Senado para 
a indicação dos diplomatas 
Jorge Geraldo Kadri, para a 
embaixada do Brasil no lí-
bano (MSF 41/2014); Marco 
Antonio diniz Brandão, para 
a embaixada no Vietnã (MSF 
42/2014); e Paulo Antônio Pe-

reira Pinto, para a república 
de Belarus (MSF 43/2014).

Os senadores devem avaliar 
também um requerimento 
de ricardo Ferraço (PMdB-
eS), presidente do colegiado, 
pedindo a realização de uma 
série de audiências públicas, 
em agosto, com os candidatos 
à Presidência da república.

O parlamentar quer que eles 
apresentem as plataformas de 
governo relativas à política 

externa. na opinião dele, será 
uma “oportunidade ímpar” 
para que a sociedade brasilei-
ra conheça a visão de mundo, 
as propostas e estratégias do 
próximo presidente.

na pauta da Cre, consta 
ainda o PlS 26/2014 — Com-
plementar, de Alvaro dias 
(PSdB-Pr), que acaba com o 
sigilo bancário nas operações 
de instituições oficiais de cré-
dito com países estrangeiros.

Transporte fluvial pode ter 
isenção de imposto no AM 

Adiado para agosto exame 
de vetos presidenciais 

Indicação de Martha Oliveira 
para ANS passa em Plenário 

Senadores aprovam Nancy Andrighi para CNJ

Comissão analisa três novos embaixadores
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Isenção para diesel poderá reduzir preço de passagens em rios da Amazônia
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Após entendimento entre 
o governo e o Congresso, a 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) aprovou ontem a 
ampliação de 1 ponto percen-
tual no repasse de recursos 
do imposto de renda (ir) e 
do imposto sobre Produtos 
industrializados (iPi) para 
o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). O reforço 
às finanças municipais deverá 
ser realizado ao longo de dois 
anos — 0,5 ponto no primei-
ro e 0,5 ponto no segundo. 
Com isso, o repasse total aos 
municípios, hoje de 23,5%, 
passaria a 24,5%.

A medida consta de propos-
ta de emenda à Constituição 
da senadora Ana Amélia 
(PP-rS) que segue, agora, 
para dois turnos de votação 
no Plenário do Senado. Ori-
ginalmente, a PeC 39/2013 
estabelecia o aumento de 2 
pontos percentuais do repasse 
do ir e iPi na composição do 
FPM, a ser implementado de 
uma única vez. no entanto, o 
relator, Armando Monteiro 
(PTB-Pe), decidiu acolher 

em seu substitutivo emenda 
do senador Humberto Costa 
(PT-Pe) reduzindo a amplia-
ção à metade.

Ao justificar a emenda, 
Humberto considerou “opor-
tuno” o aumento no repasse 
dos dois impostos para o FPM, 
no sentido de desconcentrar 
a arrecadação das receitas tri-
butárias e amenizar a situação 
de fragilidade fiscal dos mu-
nicípios. Porém, apresentou 
uma ponderação para alterar 
o texto original da PeC de 

Ana Amélia, negociada com 
a Confederação nacional de 
Municípios (CnM).

“Frente ao maior esforço 
fiscal previsto para os pró-
ximos anos, necessário para 
equacionar as expectativas 
inflacionárias e acelerar as 
taxas de crescimento econô-
mico no médio e longo prazos, 
é necessário um ajuste mais 
paulatino da distribuição de 
recursos entre os entes federa-
dos”, argumentou Humberto.

na terça-feira, uma  comitiva 

de prefeitos se encontrou 
com o presidente do Senado, 
renan Calheiros, para pedir 
a aprovação da PeC. na 
ocasião, eles pediram que o 
aumento fosse de, no mínimo, 
1,5 ponto percentual.

diversos senadores se 
 manifestaram favoravelmente 
ao acordo fechado ontem, 
mas sustentaram que a ini-
ciativa não vai resolver os 
problemas financeiros dos 
municípios. eles se compro-
meteram a prosseguir na luta 
por um maior equilíbrio na 
repartição da arrecadação 
tributária entre os entes 
 federados.

A proposta foi comentada 
pelos senadores Gim (PTB-
dF), Gleisi Hoffmann (PT-
Pr), Pedro Simon (PMdB-
rS), inácio Arruda (PCdoB-
Ce), lúcia Vânia (PSdB-GO), 
Waldemir Moka (PMdB-MS), 
José Agripino (deM-rn), 
romero Jucá (PMdB-rr), 
Antonio Carlos Valadares 
(PSB-Se), lídice da Mata 
(PSB-BA) e eduardo Braga 
(PMdB-AM).

Foi aprovado na Comissão de de-
senvolvimento regional e Turismo 
(Cdr) substitutivo do senador Cícero 
lucena (PSdB-PB) que altera regras 
de partilha do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM). O texto 
muda as atuais faixas populacionais 
de classificação dos municípios, em 
uma distribuição progressiva, para 

evitar que pequenas variações na 
população gerem grandes saltos nos 
valores dos repasses.

O relator apresentou substitutivo a 
três projetos que tramitam em con-
junto: PlS 184/2010, PlS 320/2010 
e PlS 712/2011. ele explica que o 
objetivo é acabar com as variações 
bruscas nos valores de repasses do 

FPM, que impactam principalmente 
as pequenas cidades. Pelas regras em 
vigor, os municípios são classificados 
por faixas populacionais. Municípios 
com até 10.188 habitantes recebem 
o coeficiente 0,6; aqueles com popu-
lação de 10.189 a 13.584 recebem o 
coeficiente 0,8; e assim por diante. em 
consequência, uma pequena variação 

no número de habitantes resulta em 
significativo aumento ou redução de 
recursos recebidos.

Formado por 23,5% do montante 
arrecadado pelo imposto de renda 
e pelo imposto sobre Produtos in-
dustrializados (iPi), o FPM é a maior 
fonte de recursos para os municípios 
menores. A matéria vai à CCJ e à CAe.

CCJ aumenta repasse de tributos a municípios

O relator Armando Monteiro na reunião da CCJ em que foi aprovada a matéria

Mudança nas regras do Fundo de Participação dos Municípios vai favorecer pequenas cidades

Zona Franca de Manaus é prorrogada até 2073
Para o governo, extensão da vigência da zona econômica especial oferece segurança jurídica para manutenção de projetos e seus efeitos no desenvolvimento da Amazônia

O PlenáriO dO Senado 
aprovou ontem a Proposta de 
emenda à Constituição (PeC) 
20/2014, que prorroga os be-
nefícios tributários da Zona 
Franca de Manaus até 2073. O 
presidente do Senado, renan 
Calheiros, informou que hou-
ve um acordo para a votação 
sem intervalo dos dois turnos 
da PeC, que agora segue para 
promulgação.

Como parte de acordo, tam-
bém foi aprovado projeto que 
prorroga até 2029 a redução 
do imposto sobre Produtos 
industrializados (iPi) do setor 
de informática (PlC 61/2014).

A matéria teve o senador 
eduardo Braga (PMdB-AM) 
como relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
onde foi aprovada pela manhã. 
Para o relator, a prorrogação 
por mais 50 anos do prazo 
fixado para a manutenção da 
zona franca contribuirá para 
o desenvolvimento da região 
amazônica e para a redução 

das desigualdades regionais 
que marcam o país.

Braga classificou a prorroga-
ção como “uma grande vitória”, 
que foi conseguida graças a um 
grande acordo construído com 
a vontade política do governo.

— A prorrogação significa 
mais desenvolvimento, mais 
investimento e mais emprego 
no Amazonas e na Amazônia 
Ocidental — disse Braga.

Para o senador romero Jucá 
(PMdB-rr), a zona franca pre-
cisa criar satélites industriais 
em outros estados da região 
amazônica. ele destacou 
que a validade das áreas de 
livre comércio da Amazônia 
também foi prorrogada até 
2050 — beneficiando outros 
municípios, como Boa Vista 
e Macapá. A senadora Vanes-
sa Grazziotin (PCdoB-AM) 
lembrou que a zona franca foi 
criada em 1967. ela elogiou a 
sustentabilidade do programa, 
pois a manutenção de empre-
gos em Manaus evita que o 

amazonense busque sustento 
na floresta.

Os senadores João Capi-
beribe (PSB-AP) e randolfe 
rodrigues (PSOl-AP) também 
apontaram a importância da 
preservação ambiental dentro 
do projeto da zona franca.

O senador Aécio neves 
(PSdB-MG) manifestou apoio 
à prorrogação e pediu mais in-
vestimentos em infraestrutura. 
ele opinou no sentido de que a 
zona franca seja transformada 
em uma grande plataforma 
para a exportação. Aécio 

cobrou apoio do governo em 
programas de formação de 
mão de obra de qualidade.

O governador do Amazo-
nas, José Melo, e o prefeito de 
Manaus, Arthur Virgílio neto, 
acompanharam a votação no 
Plenário.

Lobão Filho reclama da 
disparidade na partilha 
de recursos aos estados

lobão Fi-
lho (PMdB-
MA) criticou 
a disparida-
de na desti-
nação das 
receitas pú-
blicas aos 
estados. ele 
citou o exemplo da receita 
corrente líquida, que reúne 
os recursos a serem gastos 
nas áreas de educação, saú-
de, infraestrutura, segurança 
e ações sociais com cada 
cidadão.

Ao fazer uma comparação 
entre o distrito Federal e o 
Maranhão, o senador ob-
servou que enquanto o dF 
recebe r$ 4.481 per capita, 
o Maranhão recebe r$ 1.037 
per capita. lobão disse que 
esses números deixam o 
Maranhão em 26º lugar na 
destinação de recursos que 
vão compor a receita corren-
te líquida, o que prejudica 
toda a população do estado.
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Acordo permitiu que a PEC 20/2014 fosse aprovada sem intervalo dos dois turnos na sessão plenária de ontem do Senado 
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O  s e na -
dor eduar-
do Suplicy 
(PT-SP) de-
fendeu em 
Plenário a 
constituição 
efetiva do 
Conselho dos Produtores 
de laranja e da indústria 
de Suco de laranja (Conse-
citrus), para que pequenos 
produtores da fruta não en-
frentem dificuldades como 
em Araraquara (SP).

O parlamentar relatou 
que cerca de 300 caminhões 
abastecidos de laranja estão 
estacionados há dias nos 
pátios da empresa proces-
sadora da fruta, a Cutrale, 
aguardando para ser des-
carregados. Os produtores 
alegam que a demora se 
deve ao fato de a Cutrale 
priorizar as produções dos 
pomares próprios. 

— não podemos continu-
ar a perder frutos e a gerar 
prejuízos — protestou.
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A COMiSSãO de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) aprovou ontem, em 
turno suplementar, a proposta 
que possibilita a pessoas que 
exploram pequenos equi-
pamentos urbanos, como 
quiosques, trailers, bancas 
de feira e de jornais e revis-
tas, transmitir a parentes a 
utilização da área pública em 
caso de morte ou doença (PlS 
137/2013).

O texto aprovado é um subs-
titutivo ao projeto original, de 
Gim (PTB-dF).

Se não houver recurso para 
votação pelo Plenário do Sena-
do, a proposta irá diretamente  
para a análise da Câmara dos 
deputados.

O projeto assegura a trans-
ferência, ao cônjuge e a pa-

rentes, da utilização privada 
de área pública por esses 
equipamentos. 

A transmissão, a pedido, 
acontece no caso de o titular 
morrer ou adoecer de forma 
que não consiga gerir os 
 próprios atos.

Segundo a proposta, terão 
prioridade ao direito o côn-
juge ou companheiro, em 

seguida os descendentes e, 
por fim, os ascendentes.

Gim afirmou que esses 
trabalhadores oferecem im-
portantes serviços à comuni-
dade e argumentou que hoje 
não existe uma garantia legal 
que deixe os dependentes 
amparados.

de acordo com o relator do 
projeto de lei, Vital do rêgo 
(PMdB-PB), a interrupção 
das atividades devido a morte 
ou doença é prejudicial não 
apenas à família do titular do 
equipamento, mas também à 
própria comunidade. 

Vital lembrou que a propos-
ta aprovada ontem pela CCJ 
tem a mesma lógica da lei 
12.865/2013, que deu direito 
semelhante aos familiares de 
taxistas.

Aprovada transmissão de 
bancas e quiosques a herdeiros

Proposta, que irá para a Câmara se não houver recurso para votação no Plenário do Senado, prevê que 
parentes herdem pequenos equipamentos urbanos em caso de morte do titular, como ocorre com táxis

Projeto garante a parentes a transferência da utilização privada de áreas públicas em caso de morte ou doença do titular

Ao lado de Jayme Campos (E), Waldemir Moka preside reunião da CAS

Projeto aprovado é um substitutivo a 
texto de Gim e pode seguir à Câmara

Passa em comissão reajuste 
de benefício previdenciário

Trabalhador poderá ter direito a licenças ampliado Suplicy defende 
pequeno produtor 
de laranja de SP

Adiada votação de 
regras para carreira 
de aeronautas

Os benefícios previdenciá-
rios poderão vir a ser reajus-
tados com base na ampliação 
da remuneração média dos 
trabalhadores empregados, 
segundo o PlS 20/2013, apro-
vado ontem pela Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS). 
O projeto segue agora para 
a análise da Comissão de 
Assuntos econômicos (CAe).

A proposta, de iniciativa da 
Comissão de direitos Huma-
nos (CdH), foi sugerida pela 
Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas. 
Conforme o texto, que altera a 
lei 8.213/1991, o reajuste do 
valor dos benefícios, para pre-
servar o poder aquisitivo de 
seus beneficiários, continua 
a corresponder à concessão 
da variação acumulada do 
Índice nacional de Preços ao 
Consumidor (inPC), obser-
vada no ano anterior.

no entanto, para garantir o 
aumento real, será aplicado 
o percentual equivalente 
à taxa de crescimento real 

da remuneração média dos 
trabalhadores empregados, 
observada no penúltimo 
exercício anterior ao do 
reajuste. essas informações 
serão tiradas da Guia de 
recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
e informações da Previdência 
Social (GFiP).

Segundo o relator, eduardo 
Suplicy (PT-SP), a proposta 
valoriza os proventos de todos 
os benefícios, e não apenas 
os equivalentes a um salário 
mínimo, os únicos a obterem 
reais elevações.

— Todo crescimento real 
observado nas remunera-
ções dos empregados ativos, 
ao longo de determinado 
ano, passa a ser igualmente 
concedido aos aposentados 
e pensionistas no segundo 
ano subsequente. Com isso, 
vincula-se a renda de ativos 
e inativos, impedindo, assim, 
que estes deixem de acompa-
nhar as melhorias observadas 
no mercado — afirma Suplicy.

Os empregados do setor 
privado podem conquistar 
mais tempo para ficar longe 
do trabalho, sem perda de 
salário, em decorrência de 
morte de pessoa da família 
ou de casamento. nesses 
casos, o trabalhador poderá 
se ausentar por até oito dias, 
benefício que já é garantido 
aos servidores públicos. 
A mudança está prevista 
em projeto (PlS 59/2014)  
aprovado ontem pela Co-
missão de direitos Humanos 
(CdH).

Hoje, o trabalhador conta 
apenas com dois dias de 
afastamento por luto em 
decorrência da perda de 
pessoa da família, conforme 
a Consolidação das leis do 
Trabalho (ClT), que rege as 
relações de emprego no setor 
privado. Ainda de acordo com 
a legislação em vigor, a licença 
no casamento é de apenas 
três dias.

O texto traz ainda a previ-
são de um novo benefício já 
desfrutado pelos servidores 
públicos: a hipótese de au-
sência inicial de até 15 dias 

para que o empregado possa 
cuidar de familiar adoentado. 
esse prazo poderá ser ainda 
prorrogado mediante acordo 
formal entre empregado e 
empregador, com suspensão 
dos efeitos do contrato de 
trabalho, exceto os previ-
denciários.

O projeto, que segue para a 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), onde passará por vota-
ção final, é de autoria de Paulo 
Paim (PT-rS).

Tempo exíguo
Para o autor, o tratamento 

equânime entre trabalhadores 
do setor privado e do público 
é necessário e justo. A seu 
ver, dois dias de licença, em 
caso de luto, não permitem 
a recuperação da pessoa que 
enfrentou a perda de um 
familiar. Também considera 
insuficiente o tempo dado 
aos recém-casados para co-
memorar “a formação de um 
novo núcleo familiar”.

Porém, considerou que, 
não havendo estabilidade de 
emprego no setor privado, 
um afastamento mais longo 

no caso de acompanhamento 
de pessoa da família enferma 
— além dos 15 dias previs-
tos — poderia inviabilizar a 
continuidade do contrato de 
trabalho. Por isso, considerou 
que o ideal é que as partes ne-
gociem os termos de eventual 
prorrogação.

O relator do projeto, Ani-
bal diniz (PT-AC), apoiou 
a aprovação do projeto. na 
avaliação dele, não há razão 
“fundada na realidade” que 
justifique as desigualdades 
de tratamento entre servido-
res públicos e trabalhadores 
do setor privado. Ainda 
de acordo com o relator, a 
solução encontrada para 
o caso de necessidade de 
acompanhamento de fami-
liar do trabalhador que esteja 
enfermo é satisfatória e não 
onera demasiadamente o 
setor produtivo.

Para acompanhar familiar 
adoentado, o servidor esta-
tutário tem direito a licença 
com vencimentos integrais até 
90 dias, consecutivos ou não, 
compreendidos no período 
de 24 meses.

O substitutivo ao projeto 
que disciplina a profissão de 
aeronauta, que passaria por 
nova votação na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) 
ontem, foi retirado de pauta 
a pedido do relator, Paulo 
Paim (PT-rS). A matéria 
será reanalisada e deverá 
retornar para a discussão 
dos senadores em 45 dias.

A proposta (PlS 434/2011) 
disciplina a profissão de ae-
ronauta — pilotos, copilotos, 
comissários e mecânicos de 
voo — e regula a jornada de 
trabalho desses profissio-
nais. Uma das possíveis mu-
danças no texto será a per-
missão de mais flexibilidade 
nas escalas em períodos de 
alta temporada. Segundo 
Paim, por manifestação dos 
próprios trabalhadores, que 
estão em negociação com os 
empresários, a votação foi 
adiada para trabalhar um 
texto de consenso que não 
corra risco de ser alterado 
na Câmara.
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Mário Cou-
to (PSdB-PA) 
a c u s o u ,  e m 
p r o n u n c i a -
mento, a pre-
sidente dilma 
r o u s s e f f  d e 
mentir aos pa-
raenses e não cumprir 
promessas de campa-
nha. entre elas, Couto 
citou a implantação 
da Hidrovia Tocantins- 
Araguaia e a construção 
do ramal Açailândia- 
Barcarena, da Ferrovia 
norte-Sul, entre o Ma-
ranhão e o Pará.

ele lembrou que a pre-
sidente não reformou a 

Br-163, entre 
Santarém (PA) 
e Cuiabá, e a 
Br-220, conhe-
cida por Tran-
samazônica, 
nem concluiu 
os 50% da obra 

de construção da Usina 
de Belo Monte.

— Presidenta dilma, o 
meu Pará, por tudo que 
não fizestes a ele, o meu 
país, pela esculhamba-
ção de como está o meu 
país, presidenta, Vossa 
excelência não devia 
ser vaiada, não. Vossa 
excelência devia estar 
na cadeia — declarou.

em pronun-
ciamento em 
Plenário ontem, 
o senador Jorge 
Viana (PT-AC) 
ressaltou a im-
portância de a 
6ª Conferência 
de Cúpula do Brics ter 
sido realizada esta se-
mana em Fortaleza. O 
Brics é o grupo formado 
por cinco das maiores 
economias emergentes 
do mundo: Brasil, rús-
sia, Índia, China e áfrica 
do Sul.

Os chefes de estado 
vieram ao Brasil para 
discutir a criação de 

um banco para 
financiar o de-
senvolvimen-
to sustentável 
d o s  p a í s e s - 
-membros.

— esse é um 
tema em que 

o Brasil pode ser refe-
rência. O Brasil reduziu 
o desmatamento e au-
mentou a produção de 
alimentos, ou seja, redu-
ziu a destruição de suas 
florestas e conseguiu 
ter desenvolvimento na 
agricultura. O Brasil teve 
crescimento econômico 
e inclusão social — afir-
mou Jorge Viana.

Cyro Miran-
da (PSdB-GO) 
disse que a pre-
sidente da re-
pública, dilma 
rousseff, tem 
feito malabaris-
mos para passar 
uma boa imagem do 
governo, tendo em vista 
as eleições de outubro 
e a candidatura dela à 
reeleição.

Segundo ele, a opo-
sição reconhece que a 
Copa foi boa, “apesar 
das 23 obras inacaba-
das” relacionadas ao 
evento. Mas as críticas 
feitas antes da compe-

tição, observou, 
procederam e 
serviram para 
forçar o gover-
no a cumprir o 
mínimo para o 
país não passar 
vexame. Cyro 

Miranda ainda questio-
nou detalhes que preci-
sam ser esclarecidos pelo 
governo, como o uso dos 
estádios em cidades sem 
tradição no futebol. 

— Qual é o legado 
deixado por um evento 
que consumiu bilhões de 
dólares em estádios su-
perfaturados, como o de 
Brasília? — perguntou.

A CPi dO Senado que investiga irre-
gularidades na Petrobras ouviu ontem 
o gerente-geral de implementação de 
empreendimentos da estatal, Glauco 
Colepicolo legati. em duas horas de 
explicações, o executivo deu detalhes 
técnicos sobre o funcionamento da 
refinaria Abreu e lima (Pe), destacou 
a complexidade da planta e negou 
a existência de erro de projeto ou 
 superfaturamento na obra.

investigada pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU), a refinaria teve, em 
2005, o custo estimado em US$ 2,5 
bilhões. Porém, segundo a Petrobras, 
até a conclusão da obra, deve sair por 
quase US$ 20 bilhões. 

A diferença, segundo Glauco legati, 
deveu-se a uma série de fatores, como 
aumento nos custos de contratos por 
alterações no projeto, variação cambial 
e juros de financiamentos. Para ele, o 
ponto de referência deve partir da fase 
3 do empreendimento (conclusão do 
projeto básico), quando o custo era de 
US$ 13,4 bilhões, e não das fases 1 e 
2, que compreendem a identificação 
de oportunidade e projeto conceitual.

— Os contratos e aditivos são ne-
gociados e nada é assinado que não 
passe por estimativa da área técnica e 
por pareceres das áreas jurídica e de 
desempenho. não existe superfatura-
mento nos contratos da refinaria. Os 
custos estão adequados aos orçamen-
tos feitos, e os preços são de referenciais 
de mercado. São compatíveis com uma 
obra de grande porte e complexidade 
— explicou legati.

O gerente também negou a existên-
cia de erros de projeto, garantindo 
que nada foi “desmanchado” para 

ser  refeito, nem construído além do 
previsto.

Sobre a atuação do TCU, o gerente 
disse que a obra de Abreu e lima, 
também conhecida como refinaria 
do nordeste, “foi a mais fiscalizada 
até hoje”, o que acabou contribuindo 
para que a Petrobras e o tribunal se 
entendessem acerca de diferenças de 
metodologias e procedimentos.

Operação Lava-Jato
indagado sobre a Operação lava-

-Jato, da Polícia Federal, Glauco legati 
informou que toma conhecimento 
das informações somente pelos meios 
de comunicação. disse que manteve 
apenas contato profissional com o ex-
-diretor de Abastecimento da Petrobras 
Paulo roberto Costa e considera que 
ele não foi responsável pelo aumento 

no custo das obras de Abreu e lima.
deflagrada em março, a operação 

desbaratou uma quadrilha que, se-
gundo a PF, movimentou mais de r$ 
10 bilhões em operações financeiras 
atípicas e cometeu crimes como lava-
gem de dinheiro, corrupção, desvio de 
dinheiro público e evasão de divisas. 
Paulo roberto Costa está preso, acu-
sado de fazer parte do esquema.

Ao deixar a reunião, o relator, José 
Pimentel (PT-Ce), informou que vai 
se reunir com o presidente da CPi, 
Vital do rêgo (PMdB-PB), para definir 
como ficarão os trabalhos da comissão 
no período de 18 a 31 de julho, em que 
haveria recesso parlamentar. 

Com o adiamento da votação do 
projeto da lei de diretrizes Orçamen-
tárias (ldO) para 2015, no entanto, o 
recesso foi cancelado.
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O líder do PT no Senado, 
Humberto Costa (Pe), disse 
ontem esperar que a CPi 
Mista do Metrô seja instalada 
logo. Os 11 deputados e 11 
senadores que integrarão o 
colegiado já foram indicados.

Humberto contou que pedi-
ria ao presidente do Senado, 
renan Calheiros, para fazer 
a leitura dos membros do 
colegiado na sessão do Con-
gresso marcada para ontem. 
A sessão, porém, não ocorreu.

O senador afirmou que, 
caso instalada, a CPi Mista do 
Metrô poderia promover as 
primeiras reuniões nas duas 
últimas semanas de julho. 
O Congresso não entrará 
em recesso parlamentar, em 

razão de a lei de diretrizes 
Orçamentárias (ldO) para 
2015 não ter sido aprovada.

A CPi mista foi proposta 
como uma resposta da base 
governista à iniciativa da opo-
sição de criar a CPi Mista da 

Petrobras. A comissão deve 
apurar denúncias de forma-
ção de cartel, corrupção de 
autoridades e ilícitos em con-
tratos de obras e manutenção 
de linhas nos metrôs de São 
Paulo e do distrito Federal.

Gerente nega superfaturamento em refinaria
Ao falar à CPI do Senado, o gerente da Petrobras Glauco Legati negou a existência de superfaturamento nas obras da Refinaria Abreu e Lima, bem como de erros no projeto

 Os senadores Antonio Carlos Rodrigues (C) e José Pimentel (D) ouvem depoimento de Glauco Legati 

Líder do PT diz que integrantes da CPI Mista do Metrô já foram indicados pelos partidos

Cyro Miranda questiona 
legado da Copa do Mundo 

Jorge Viana destaca encontro  
do Brics em Fortaleza 

Couto acusa Dilma de não 
cumprir promessas no PA

A CPi Mista da Petrobras aprovou 
ontem a quebra dos sigilos bancário, 
fiscal, telefônico e telemático do do-
leiro Alberto Youssef e do ex-diretor de 
Abastecimento da estatal Paulo roberto 
Costa. Os dois estão presos, como 
consequência da Operação lava-Jato, 
acusados de integrar um esquema de 
lavagem de dinheiro e evasão que teria 
movimentado r$ 10 bilhões. Costa é 
suspeito de receber suborno de Youssef 
para facilitar negócios na Petrobras.

Os integrantes da CPi mista querem 
ainda ter acesso a informações sigi-
losas de empresas que pertencem ou 
pertenceram aos dois.

Costa foi ouvido pela CPi da Petro-
bras no Senado em junho e negou 
ter usado a condição de executivo da 
estatal para superfaturar contratos e 
desviar recursos. Um dia após esse 
depoimento, o ex-diretor foi preso pela 
segunda vez, por ter ocultado a exis-
tência de US$ 23 milhões depositados 
em bancos suíços.

O deputado Fernando Francischini 
(Sd-Pr) considerou as quebras de 
sigilo aprovadas fundamentais para 
o futuro da CPi.

— Com essas quebras, nós pode-
mos identificar a ponta do iceberg de 
corrupção no aparelho público que 
destruiu o patrimônio da Petrobras. Só 
houve acordo porque o relator aceitou 
incluir esses meus dois requerimentos 
de quebra de sigilo — disse.

CPI Mista quebra 
sigilos de doleiro  
e de ex-diretor 
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É irreVerSÍVel A tendência 
de aprendizagem a distância, 
mas o Brasil está atrasado em 
termos legislativos e práticos 
no assunto. essa foi a con-
clusão dos debatedores que 
participaram de audiência 
pública sobre a implementa-
ção do ensino on-line no Brasil 
realizada pela Comissão de 
educação, Cultura e esporte 
(Ce) ontem.

requerida por Cristovam Bu-
arque (PdT-dF) e Cyro Miran-
da (PSdB-GO), presidente da 
comissão, a audiência reuniu 
especialistas em tecnologia e 
educação para tratar do tema. 
O professor e assessor do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e inovação Marcos Formiga 
afirmou que o Brasil tem 
implementado a educação a 
distância em um ritmo muito 
aquém do necessário.

— existem casos de suces-
so, existem bons exemplos a 
serem seguidos, mas, compa-
rativamente ao padrão inter-
nacional, o Brasil ainda está 
muitíssimo atrasado — disse.

O atraso do país no uso das 
novas tecnologias para a edu-
cação também foi confirmado 
pelo consultor em projetos 
educacionais edelvicio Souza 
Junior. Segundo o consultor, o 
modelo de escola e de educa-
ção brasileiro ainda é o mesmo 
do tempo de nossos avós.

— nós vivemos hoje a “ge-
ração Z”, em que uma criança 

nem completou um ano e já 
sabe perfeitamente, da sua 
maneira, usar um tablet, usar 
um celular, sem que ninguém 
precise ensinar. e nós quere-
mos que essa criança também 
continue estudando com livro 
didático, preparando-se para 
fazer provas do modo conven-
cional — argumentou.

Para o assessor do Ministério 
da educação rubens de Olivei-
ra Martins, o governo quer usar 
a educação a distância como 
estratégia no ensino superior 
até mesmo para alcançar as 
metas do Plano nacional de 
educação (Pne), como di-
minuir as desigualdades de 
acesso a esse nível de ensino.

— e também para atingirmos 
as metas de expandir o ensino 
superior em áreas considera-
das mais importantes para o 
país, seja na educação pro-
fissional, tecnológica, seja na 
educação de jovens e adultos e 
também no caso daqueles que, 
por questões financeiras, não 
podem ter acesso — explicou.

Legislação
Formiga criticou o excesso de 

legislação educacional no país, 
que, segundo ele, tem 70 mil 
leis, somando os níveis federal, 
estadual e municipal. Para ele, 
o excesso de legislação não 
é sinônimo de qualidade. O 
professor criticou o Pne, que 
classificou como perverso na 
questão da educação a dis-

tância. ele também criticou 
as demais normas relativas ao 
assunto, como uma portaria 
do MeC que determina que 
apenas 20% da carga horária 
de cursos superiores pode ser 
a distância.

— A legislação hoje inibe 
e desestimula a educação a 
distância. Basta ver o ridículo 
percentual: pode fazer 20% a 
distância. não existe isso em 
nenhum país do mundo. Os 
países que fazem educação 
a distância de boa qualidade 
não têm legislação, têm mar-
cos legais muito genéricos — 
comparou.

Cyro Miranda também cri-
ticou o fato de o Pne para o 
período de 2010 a 2020 ter sido 
aprovado apenas em 2014. Para 
ele, algumas metas do plano 
deveriam ser obrigatoriedades, 
como a expansão do ensino 
integral.
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Sugestão de estudantes do Projeto 
Jovem Senador vira projeto de lei

Comissão aprova recursos do
pré-sal para saúde e educação

Avança alteração 
na lei que criou 
Universidade do ABC

Cursos massivos on-line 
podem ajudar na expansão

Será transformada em proje-
to de lei sugestão apresentada 
por participantes do Projeto 
Jovem Senador 2013. A pro-
posta (SUG 2/2014), aceita 
ontem pela Comissão de di-
reitos Humanos e legislação 
Participativa (CdH), determina 
que a União siga diretrizes de 
construção sustentável em edi-
ficações de propriedade dela.

O texto também sugere que 
sejam criados incentivos para 
a adoção dessas diretrizes por 
outras esferas do poder público 
e pela iniciativa privada.

Pela sugestão dos estudan-
tes Ana luiza laet, Andrisley 
Silva, daniele Marcon e Verô-
nica Monteiro, são técnicas de 
construção sustentável a im-

plantação de telhados verdes e  
sistemas de aproveitamento de 
energia solar, de águas pluviais 
e de reúso de água. 

“Ao aprovar a sugestão, 
garantimos a realização do 
amplo debate da matéria pelos 
senadores, que certamente 
saberão ouvir os anseios exter-
nados pelos participantes de 
um programa de fundamental 
importância no processo de 
formação da cidadania”, argu-
menta Anibal diniz (PT-AC) 
no parecer.

O Jovem Senador reúne anu-
almente 27 estudantes de nível 
médio de escolas públicas, um 
de cada estado e do dF, que 
participam de uma simulação 
da atividade parlamentar.

Projeto que beneficia a saúde 
e a educação básica pública 
com recursos provenientes da 
exploração de petróleo e gás da 
camada pré-sal (PlS 280/2013) 
foi aprovado pela Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS). Apesar 
de a lei já direcionar, de forma 
genérica, as verbas do Fundo 
Social para a educação e a 
saúde , os autores pretendiam 
canalizar ainda mais recursos 
especificamente para a saúde 
pública infantil e a educação 
básica.

A proposta, de Cristovam 
Buarque (PdT-dF) e ricardo 
Ferraço (PMdB-eS), destina 
para o Fundo Social, instituído 
pela lei 12.351/2010, a totali-
dade dos recursos arrecadados 

com os bônus de assinatura 
(taxa cobrada pelo governo 
para autorizar o consórcio 
vencedor do leilão a operar 
no pré-sal). 

O relator na CAS, rodrigo 
rollemberg (PSB-dF), apre-
sentou emenda para retirar a 
destinação de recursos para 
investimento exclusivo na 
saúde das crianças. Segundo 
a lei Orgânica da Saúde (lei 
8.080/1990), a epidemiologia 
é que deve ser utilizada para 
o estabelecimento de priori-
dades. Para o senador, destinar 
recursos exclusivamente para a 
saúde infantil poderia engessar 
o orçamento do SUS. O projeto 
agora vai à Comissão de Assun-
tos econômicos (CAe).

Para explicitar a condição 
da Universidade Federal do 
ABC (UFABC), na região 
conhecida como ABC pau-
lista, como fundação com 
personalidade jurídica de 
direito público, a Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) aprovou 
ontem um projeto que altera 
a lei que criou a instituição.

O projeto (PlC 35/2013), 
do executivo, também ex-
clui o parágrafo que obriga 
o registro do estatuto da 
universidade em cartório 
de registro civil. O relator, 
eduardo Suplicy (PT-SP), 
acolheu uma emenda apro-
vada na Câmara que amplia 
a atuação da UFABC para 
localidades que não contam 
com instituições federais.

na mesma reunião, José 
Agripino (deM-rn) leu 
relatório sobre a indicação 
do desembargador luiz 
Alberto Gurgel de Faria 
para o cargo de ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Faria será sabatinado 
em 5 de agosto.

Brasil apresenta atraso na educação a distância
Para especialistas, país tem bons exemplos a serem seguidos, mas, quando em comparação com o padrão internacional, ainda está muito atrasado. Leis não ajudam

Marcos Formiga, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fala em audiência presidida por Cyro Miranda (C)  

Alunos de escolas públicas participam de simulação de atividade parlamentar

Para Rollemberg, uso exclusivo da verba na saúde infantil engessaria o SUS

Os Cursos Massivos Aber-
tos On-line (Moocs, na sigla 
em inglês) foram citados 
pelos debatedores como o 
caminho para a expansão 
da educação a distância no 
Brasil. O Mooc surgiu nos 
estados Unidos em 2011 e 
começou no Brasil em 2012. 
ele é um curso gratuito, on-
-line e feito para um número 
ilimitado de alunos.

Segundo o assessor do 
MeC, 29% dos cursos de edu-
cação superior no país são a 
distância e, de acordo com o 
consultor edelvicio Junior, 
apesar do atraso brasileiro no 
uso da educação a distância, 
15% dos universitários já 
fazem curso on-line no país.

— O brasileiro, por mais 
dificuldade de idioma que 
tenha, já é o terceiro maior 
público do Coursera, que é 
o maior Mooc do mundo — 
afirmou Souza.

Para o diretor-geral da 
MGB Serviços e Computa-
dores, Mauro Farias dutra, 
o Mooc tem a possibilidade 
de quebrar o ciclo vicioso de 
professores mal pagos por-
que são pouco qualificados. 
dutra também defendeu a 
chamada educação blended, 
que mistura o ensino presen-
cial com o ensino a distância, 
utilizando os Moocs, e a 
qualificação dos professores 
para o uso da tecnologia na 
educação.



9 Brasília, quinta-feira, 17 de julho de 2014

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

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou, ontem, 
projeto que regulamenta o di-
reito à licença-maternidade no 
âmbito das Forças Armadas. 
A matéria segue agora para a 
Comissão de relações exte-
riores (Cre). O Projeto de lei 
da Câmara (PlC) 22/2013 cria 
uma lei específica para deixar 
claro o direito das militares 
não só à licença-maternidade, 
inclusive durante a gravidez de 
risco, mas também dos milita-
res à licença-paternidade e à 
licença para adotantes.

Conforme a proposta, a 
militar tem direito à licença-
-maternidade de 120 dias pror-
rogáveis por mais 60, conforme 
previsto na lei 11.770/2008, já 
regulamentada para as servi-
doras civis federais. A licença 
começará a contar do parto 
ou do nono mês de gestação, 
se for de interesse da gestante. 

no caso das adotantes, o 
projeto garante licença remu-
nerada por 90 dias à militar 
que adotar criança com até 
1 ano de idade e por 30 dias 
quando se tratar de criança 
com mais de 1 ano. Já o militar 
que for pai terá direito a licen-
ça de 5 dias seguidos.

Para o relator, Humberto 
Costa (PT-Pe), o projeto cria 
a base legal infraconstitucio-
nal necessária para estender 
esses direitos fundamentais 
aos militares, que são regidos 
por normas específicas. 

“não há sentido nem, salien-
tamos, necessidade de recusar 
aos militares um direito social 
básico como a licença à ges-
tante e a licença-paternidade, 
que beneficiam tanto os pais 
e mães quanto os seus filhos 
e, conjuntamente, as famílias 
que eles constituem”, afirmou 
no relatório.

Ana Amélia (PP-rS) 
pediu agilidade na tra-
mitação de proposta dela 
(PeC 39/2013) que au-
menta a participação do 
imposto sobre Produtos 
industrializados (iPi) e do 
imposto de renda (ir) na 
composição do Fundo de 
Participação dos Municí-
pios (FPM). 

A PeC, que agora segue 
para o Plenário, depois 
de aprovada ontem na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), reduziria, 
segundo ela, as dificuldades financeiras 
dos pequenos municípios, que têm 

nos repasses da União a 
principal fonte de receita. 

A senadora também 
cobrou medidas que dimi-
nuam o prazo de registro 
de pesquisas clínicas, 
o que contribuirá para 
acelerar o tratamento de 
doenças. Para ela, é inacei-
tável que o prazo continue 
aumentando. 

Ana Amélia afirmou que 
“os doentes não podem 

esperar”, acrescentando que o atraso 
causa dano aos pacientes e prejudica 
a imagem do Brasil na comunidade 
científica internacional.

Mozarildo Cavalcanti 
(PTB-rr) lembrou que, na 
terça-feira, se comemorou 
o dia do Homem, criado 
para chamar a atenção 
dos homens para a nece-
sidade de cuidados com a 
saúde. Mozarildo também 
é médico.

— Quero chamar a aten-
ção dos homens para que 
procurem, desde cedo, 
fazer acompanhamento 
urológico, cardíaco e renal, de manei-
ra que não sejam surpreendidos por 
uma doença já instalada ou em estado 
avançado por falta de cuidado primário.

Mozarildo disse que a 
sociedade deve se mobi-
lizar para que o país tenha 
eleições limpas e afirmou 
que não votar, anular o 
voto ou votar em branco 
não ajuda a mudar o país.

O senador pediu que a 
Justiça eleitoral atue de 
forma efetiva e ágil para 
evitar irregularidades 
nas campanhas. e para os 
parlamentares que forem 

eleitos em outubro, ele fez um apelo:
— Que tenhamos o compromisso de 

fazer, no primeiro ano da legislatura, 
uma reforma político-eleitoral para valer.
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Proposta aguardava decisão da Câmara há 21 anos. Com a nova lei, a farmácia passa a ser considerada estabelecimento de saúde, e não apenas comercial, e poderá orientar o público

Senado aprova regulamento para farmácias
OS SenAdOreS APrOVArAM por 
unanimidade, ontem, o projeto que 
regulamenta o exercício e a fiscalização 
das atividades farmacêuticas. O PlS 
41/1993 foi apresentado em março 
de 1993 pela então senadora Marluce 
Pinto e aprovado pelo Senado no final 
daquele ano, sendo então remetido à 
Câmara dos deputados. O projeto só 
retornou ao Senado este ano, depois 
de aprovado na forma de substitutivo 
no início deste mês. e, na manhã de 
ontem, também foi aprovado pela 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Pelo texto do substitutivo, a farmácia 
se torna uma “unidade de prestação 
de serviços para assistência à saúde 
e orientação sanitária individual e 
coletiva”, elevando-se ao patamar de es-
tabelecimento de saúde, e não apenas 
comercial, o que permite a orientação 
mais direcionada do público. A matéria 
segue para sanção presidencial.

O texto reforça a exigência da 
presença permanente de um farma-
cêutico, tecnicamente habilitado e 
exclusivo durante todo o horário de 

 funcionamento do local. 
Os estabelecimentos são classifi-

cados de acordo com a natureza: as 
drogarias são os locais de dispensação 
e comércio de drogas, medicamentos e 
insumos farmacêuticos e correlatos nas 
embalagens originais. Já as farmácias 
de manipulação, além das atribuições 
das drogarias, terão competência pri-

vativa para o atendimento de unidades 
de saúde.

Apoio unânime
O apoio à aprovação do projeto foi 

unânime no Senado. A relatora, Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM), que é 
farmacêutica, destacou que a proposta 
também foi apoiada pelo Conselho 

Federal de Farmácia (CFF). Seu parecer 
foi favorável à aprovação da proposta.

— Vivemos hoje um dia histórico. 
O medicamento é importante, mas a 
população também precisa do farma-
cêutico presente — disse.

Também destacaram a importância da 
aprovação do texto os senadores inácio 
Arruda (PCdoB-Ce), rodrigo rollem-
berg (PSB-dF), lúcia Vânia (PSdB-GO), 
Cyro Miranda (PSdB-GO), Humberto 
Costa (PT-Pe), Marcelo Crivella (PrB-
rJ), Ana Amélia (PP-rS), Mário Couto 
(PSdB-PA), lídice da Mata (PSB-BA), 
Waldemir Moka (PMdB-MS), Jayme 
Campos (deM-MT), Antonio Carlos 
Valadares (PSB-Se), Paulo davim (PV-
rn) e randolfe rodrigues (PSOl-AP).

lúcia Vânia registrou que o texto 
aprovado é consensual entre farma-
cêuticos, comércio e indústria, além 
de contar com o apoio do Conselho 
nacional de Saúde e do Ministério da 
Saúde. O presidente do Senado, renan 
Calheiros, saudou a votação da matéria 
como “uma vitória dos farmacêuticos 
de todo o Brasil”.

Inibidor de apetite pode ser liberado
A Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) aprovou ontem 
proposta que libera a comercia-
lização de inibidores de apetite 
que estavam suspensos pela 
Agência nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

O femproporex, o mazindol 
e a anfepramona tiveram os 
registros cancelados em 2011 
pela Anvisa, que também im-
pôs restrições à sibutramina. 

O Projeto de decreto legis-
lativo (PdS) 52/2014, aprovado 
na CCJ, recebeu parecer favo-

rável da senadora lúcia Vânia 
(PSdB-GO) e vai ao Plenário.

A parlamentar argumen-
tou que pacientes obesos 
impedidos de se submeter a 
cirurgia bariátrica e que não 
conseguem emagrecer apenas 
com exercícios e dieta querem 
a liberação. na condição de 
médico, o presidente da CCJ, 
senador Vital do rêgo (PMdB-
PB), se disse convencido de que 
a Anvisa extrapolou o limite 
de sua competência ao editar 
a resolução.

— essa medida coloca em ris-
co 51% da população que tem 
sobrepeso e, sem os inibidores 
de apetite, está sujeita a obesi-
dade mórbida, câncer, diabetes 
— disse Vital, recebendo apoio 
de Mozarildo Cavalcanti (PTB-
rr), Gim (PTB-dF), Alvaro 
dias (PSdB-Pr), José Agripino 
(deM-rn) e eduardo Braga 
(PMdB-AM).

divergências foram levan-
tadas pelo senador Humberto 
Costa (PT-Pe), que também é 
médico.

— não é nosso papel definir 
que medicamento deve ser 
ou não comercializado no 
país — afirmou, defendendo 
a reabertura do debate sobre 
o assunto.

ricardo Ferraço (PMdB-eS) 
votou contra o projeto por se 
dizer sem condições técnicas 
de afirmar que a Anvisa errou.

Estabelecimentos serão obrigados a ter um farmacêutico exclusivo durante o horário de funcionamento

Gim e Vital do Rêgo apoiaram parecer de Lúcia Vânia pela volta dos medicamentos

Senador cita Dia do Homem, 
celebrado na terça-feira

PEC segue agora para dois 
turnos de votação em Plenário

Militares ganham lei específica 
sobre licença-maternidade

Ana Amélia quer votação rápida do projeto  
que eleva fatia do IPI e do IR para município

Mozarildo afirma que homens precisam 
fazer exames de saúde “desde cedo”
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 � Saiba mais sobre os inibidores: 
http://bit.ly/Cidadania478
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eM SeSSãO SOlene ontem, 
o Congresso nacional promul-
gou a emenda Constitucional 
82, destinada a disciplinar a 
segurança viária nos estados, 
distrito Federal e municípios. 
Ao promulgar o texto, o pre-
sidente do Senado, renan 
Calheiros, registrou o entu-
siasmado apoio dos agentes de 
trânsito e manifestou convic-
ção de que a medida contribui-
rá para reduzir as estatísticas 
de mortes e  acidentes.

renan disse que, ao incluir 
a educação e a engenharia de 
trânsito, ao lado da fiscaliza-
ção, no âmbito de atuação dos 
órgãos de trânsito, a emenda 
82 favorecerá a prevenção 
de acidentes, e não apenas 

a  punição de infratores. de 
acordo com o departamento 
nacional de Trânsito (dena-
tran), 42 mil brasileiros mor-
rem por ano em decorrência 
de acidentes de trânsito.

Segurança viária
de autoria do deputado Hugo 

Motta (PMdB-PB), a proposta 
que resultou na emenda 82 
(PeC 77/2013) inclui no artigo 
144 da Constituição, que 
trata da segurança pública, 
o parágrafo 10, esclarecendo 
que segurança viária é aquela 
exercida para a preservação 
da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e 
do seu patrimônio nas vias 
públicas.

O texto diz ainda que a se-
gurança viária compreende 
educação, engenharia e fis-
calização de trânsito, além de 
outras atividades previstas em 
lei, que assegurem ao cidadão 
o direito à mobilidade urbana 
eficiente.

O parágrafo 10 afirma tam-
bém que, no âmbito dos 
estados, do distrito Federal e 
dos municípios, a segurança 
viária é da responsabilidade 
dos respectivos órgãos ou 
entidades executivos e seus 
agentes de trânsito, estrutu-
rados em carreira, na forma 
da lei. A emenda, portanto, 
dá caráter constitucional 
à competência de órgãos e 
agentes de trânsito. Humberto 

Costa (PT-Pe) 
rebateu críti-
cas ao gover-
no da presi-
dente dilma 
rousseff fei-
tas pelo ex-governador de 
Pernambuco eduardo Cam-
pos, candidato à Presidência 
da república pelo PSB. Para 
contestar a afirmação de 
Campos de que ela deixa o 
país pior do que recebeu, ele 
citou dados que considera 
positivos da gestão de dilma: 
redução da pobreza extrema 
e aumento do número de 
escolas técnicas e de jovens 
beneficiados pelo ProUni.

Humberto disse que a 
campanha eleitoral é uma 
fase importante do proces-
so democrático, em que o 
eleitor pode comparar as 
propostas dos candidatos 
para decidir em quem votar.

Segue para votação em Ple-
nário projeto da CPi Mista da 
Violência contra a Mulher que 
atribui ao executivo federal a 
operação de serviço de atendi-
mento a vítimas desse tipo de 
crime. O texto (PlC 59/2014) 
foi aprovado ontem pela Co-
missão de direitos Humanos.

Atualmente, a lei 10.714, 
de 2003, autoriza o executivo 
apenas a disponibilizar, em 
âmbito nacional, número te-
lefônico destinado a atender 
denúncias de violência contra 
a mulher.

de acordo com o projeto, a 
operação do serviço será feita 
pela Central de Atendimento 
à Mulher, pelo número 180.

Segundo a CPi mista, a 
mudança é necessária porque 

a lei 10.174 é anterior à cria-
ção desse serviço em âmbito 
federal, em 2005, e à própria 
lei Maria da Penha, de 2006.

na opinião da relatora, 
senadora Ana rita (PT-eS), a 

proposta fortalece a luta contra 
a violência.

— O disque 180 já existe, 
o projeto apenas o formaliza 
como uma política pública — 
assinalou.
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Congresso promulga emenda 
dos agentes de trânsito
Texto dá caráter constitucional à competência de órgãos e agentes de trânsito nos estados, Distrito 
Federal e municípios. Além de fiscalização, órgãos atuarão na educação e na engenharia de tráfego

Para Ana Rita, relatora, o texto transforma o Disque 180 em política pública 

Agentes de trânsito de várias partes do país acompanharam a sessão do Congresso de promulgação da Emenda 82

Ações da Agência de Segurança Nacional dos EUA estão entre os temas

Projeto que facilita denúncia de violência vai a Plenário

Humberto Costa 
rebate críticas de 
Eduardo Campos

Senado aprova 
acordos com 
Romênia e Turquia

O Plenário do Senado 
aprovou ontem acordos in-
ternacionais com a romênia 
e a Turquia. O acordo de 
cooperação econômica e 
tecnológica com a romênia 
(PdS 47/2014), assinado em 
maio de 2010, foi ratificado 
pelo Parlamento romeno 
e segue, agora, para pro-
mulgação. O texto prevê o 
estímulo a negócios entre 
os dois países, a troca de in-
formações sobre legislação 
e a identificação de setores 
de interesse potencial.

O acordo entre o Brasil e 
a Turquia trata de auxílio 
jurídico na área penal (PdS 
50/2014). O texto segue, 
agora, para promulgação. 
Assinado em 2011, o acordo 
busca tornar mais eficaz a 
aplicação da lei de ambos 
os países sobre investigação, 
ação penal e prevenção do 
crime.

Vanessa destaca edição da revista Em 
Discussão! sobre espionagem cibernética

Presidente da CPi da 
espionagem, a senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) anunciou ontem o 
lançamento da 21ª edição 
da revista Em Discussão!, to-
talmente dedicada ao tema. 
A publicação, editada pela 
Secretaria de   Comunicação 
Social do Senado, traz os 
resultados dos trabalhos 
da CPi, que investigou a 
espionagem eletrônica fei-
ta pelos estados Unidos e 
denunciada pelo ex-agente 
da CiA edward Snowden.

em 68 páginas, a nova edi-
ção da revista traz infografias 

e fotos que ajudam a enten-
der o embate entre liberdade 
de expressão e controle da 
informação na internet.

— Tratamos na CPi, por 
alguns meses, desse assunto 
tecnicamente não muito 
fácil. Mas a revista traz as 
informações profundas em 
uma linguagem compreen-
sível à população — afirmou 
a senadora.

O relator da CPi foi ri-
cardo Ferraço (PMdB-eS), 
que preside a Comissão de 
relações exteriores (Cre) — 
onde ocorre hoje, às 10h, o 
lançamento da revista.
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Com a decisão do Senado, a categoria passará a ter direito a porte de arma e estruturação em carreira única, com progressão funcional. Texto vai à sanção presidencial 

Aprovado estatuto que garante poder 
de polícia às guardas municipais

Guardas municipais acompanham, da galeria do Plenário, a votação do projeto que regulamenta a profissão. O estatuto atribui à categoria a proteção tanto do patrimônio quanto da vida

Caminhões são abastecidos com biodiesel: vantagens econômicas e ambientais

o PLENáRio APRoVou on-
tem projeto que cria o Estatuto 
Geral das Guardas municipais. 
com a aprovação do texto 
(PLc 39/2014), do deputado 
Arnaldo Faria de sá (PTB-sP), 
a categoria passará a ter direito 
ao porte de arma e à estrutu-
ração em carreira única, com 
progressão funcional. o proje-
to, que tramitava em regime de 
urgência, será encaminhado à 
sanção presidencial.

de acordo com o texto, as 
guardas municipais terão 
poder de polícia, com a in-
cumbência de proteger tanto 
o patrimônio quanto a vida. 
deverão usar uniformes e 
equipamentos padronizados, 
mas a estrutura hierárquica 

não poderá ter denominação 
idêntica à das forças militares.

o Estatuto Geral das Guar-
das municipais regulamenta 
dispositivo da constituição 
que prevê a criação de guardas 
municipais para a proteção de 
bens, serviços e instalações. 
A corporação deverá ainda 
colaborar com os órgãos de 
segurança pública em ações 
conjuntas e contribuir para a 
pacificação de conflitos. me-
diante convênio com órgãos de 
trânsito estadual ou municipal, 
poderá fiscalizar o trânsito e 
expedir multas.

outra competência é enca-
minhar ao delegado de polícia, 
diante de flagrante delito, o 
autor da infração,  preservando 

o local do crime. A guarda 
municipal poderá ainda au-
xiliar na segurança de grandes 
eventos e atuar na proteção de 
autoridades. Ações preventivas 
na segurança escolar também 
poderão ser exercidas por essa 
corporação.

Capacitação
o projeto prevê igualmente 

a possibilidade de municípios 
limítrofes constituírem con-
sórcio público para utilizar, 
reciprocamente, os serviços da 
guarda municipal de maneira 
compartilhada.

o consórcio poderá ficar 
encarregado também da ca-
pacitação dos integrantes da 
guarda municipal comparti-

lhada. Todos os guardas de-
verão passar por capacitação, 
com currículo compatível com 
a atividade.

Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
relatora do projeto na comis-
são de constituição e Justiça 
(ccJ), parabenizou guardas 
municipais que desde cedo 
aguardavam a votação em Ple-
nário. o projeto tramitou mais 
de dez anos no congresso. Ela 
ressaltou que a aprovação do 
estatuto colabora para melho-
rar a segurança da população.

Gleisi explicou que aceitou 
emenda de redação do senador 
Aloysio Nunes Ferreira (PsdB-
sP) para definir as competên-
cias das guardas municipais e 
das outras forças policiais.

Antes de concluir a votação 
do projeto, o presidente do 
senado, Renan calheiros, 
disse que a aprovação repre-
senta um avanço e defendeu 
a alocação de mais recursos 
para a segurança pública. 

Também apoiaram a me-
dida mozarildo cavalcanti 
(PTB-RR), Humberto costa 
(PT-PE), mário couto (PsdB-
PA), cássio cunha Lima 
(PsdB-PB), Eduardo Braga 
(PmdB-Am), Paulo Paim 
(PT-Rs), marcelo crivella 
(PRB-RJ), magno malta (PR-
Es), Eduardo suplicy (PT-sP), 
sérgio Petecão (Psd-Ac), 
Eunício oliveira (PmdB-cE), 
Romero Jucá (PmdB-RR), 
Ana Amélia (PP-Rs), Lúcia 
Vânia (PsdB-Go) e Vanessa 
Grazziotin (PcdoB-Am).

Em reunião hoje, a co-
missão de Agricultura e 
Reforma Agrária (cRA) de-
verá concluir a votação do 
PLs 679/2011, que institui a 
Política Nacional de Apoio 
ao Agrotóxico Natural, já 
aprovado em outras comis-
sões da casa. A proposta, da 
senadora Ana Rita (PT-Es), 
visa estimular as pesquisas, a 
produção e o uso de agrotóxi-
cos não sintéticos de origem 
natural, com a utilização de 
recursos do Fundo Nacional 
de desenvolvimento cientí-
fico e Tecnológico. o projeto 
prevê ainda o financiamento 
para unidades industriais de 
produção de agrotóxicos não 
sintéticos de origem natural, 
por meio de linhas de crédito 
subsidiado, além de taxas de 
juros menores para os produ-
tores rurais que utilizarem 
esse tipo de produto.

Também deve ser examina-
do o PLs 323/2013, que eleva 
o valor das multas cobradas 
pelo descumprimento das 
normas reguladoras do tra-

balho rural, hoje em R$ 380. 
uma emenda apresentada 

na comissão de Assuntos so-
ciais (cAs) atualizava a multa 
para dois salários mínimos, o 
que corresponde atualmente 
a R$ 1.356. Porém, a emenda 
foi rejeitada por cidinho san-
tos (PR-mT), relator do pro-
jeto, que acabou por acatar 
uma emenda de Ana Amélia 
(PP-Rs) para a fixação de um 
valor escalonado, a depender 
do tamanho da propriedade 
do infrator. 

Assim, no caso de proprie-
dade com até 10 módulos 
fiscais, a multa será de 25% do 
salário-base de cada empre-
gado em situação irregular; 
com até 50 módulos fiscais, 
será de 50% do salário-base 
de cada empregado; com até 
100 módulos fiscais, será de 
75% do salário-base de cada 
empregado; com mais de 
100 módulos fiscais, será de 
100% do salário-base de cada 
empregado.

A reunião da cRA tem 
início às 8h.

Renan considera 
medida um avanço para 
segurança pública

Comissão de agricultura deve votar 
agrotóxico natural e trabalho rural

Congresso instala 
três comissões para 
exame de MPs

o congresso instalou ontem 
três comissões para analisar 
medidas provisórias (mPs). 
os dirigentes das comissões 
foram indicados por meio de 
acordo entre as lideranças 
políticas. se aprovadas nas 
comissões mistas, as mPs 
seguirão para votação nos Ple-
nários da câmara e do senado.

o senador Acir Gurgacz 
(PdT-Ro) presidirá a comissão 
da mP 649/2014, que fornece 
informação ao consumidor so-
bre a carga tributária incidente 
em mercadorias e serviços. Já a 
comissão da mP 650/2014, que 
reestruturou a carreira de poli-
cial federal, será presidida pelo 
deputado Ronaldo Benedet 
(PmdB-sc). o senador Rome-
ro Jucá (PmdB-RR) irá presidir 
a comissão da mP 651/2014, 
que contém propostas para 
melhorar normas do mercado 
financeiro e de capitais. 

A primeira reunião da co-
missão mista da mP 651 será 
em 5 de agosto. As outras duas 
não definiram as datas.

A medida provisória que 
aumentou a quantidade de 
biodiesel adicionada ao óleo 
diesel (mP 647/2014) foi deba-
tida ontem por representantes 
do governo e entidades do 
setor produtivo na comissão 
mista que analisa a matéria. 
os participantes da audiência 
pública defenderam o aumen-
to da adição do biocombustí-
vel e destacaram as vantagens 
econômicas e ambientais.

A mP 647 alterou o percen-
tual obrigatório do biodiesel 
misturado ao óleo diesel 
comercializado de 5% (B5) 

para 6% (B6) a partir de 1º de 
julho e deve chegar a 7% (B7) 
a partir de 1º de novembro. 

o secretário do ministério 
do desenvolvimento Agrário 
Valter Bianchini ressaltou que 
a produção do biodiesel já é 
próxima de 3 bilhões de litros 
e com o B7 subirá para 4,2 
bilhões de litros. 

o presidente da comissão, 
senador Valdir Raupp (PmdB-
Ro), informou que a mP 647 
foi prorrogada por mais 60 
dias, para que o congresso 
possa votá-la em agosto ou 
setembro. 

debatedores defendem maior adição  
de biocombustível no óleo diesel
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os senadores aprovaram 
ontem autorização (msF 
57/2014) para que o governo 
da Bahia contrate operação 
de crédito no valor de us$ 
400 milhões junto ao Banco 
internacional para Recons-
trução e desenvolvimento 
(Bird) com o aval da união. 
os recursos serão usados 
para financiar parte da se-
gunda etapa do Programa de 
inclusão e desenvolvimento 
socioeconômico do Estado. o 
Proinclusão ii tem ações para 
fortalecer a inclusão social 
e produtiva, a infraestrutura 
social e a melhoria da gestão 
no setor público.

os parlamentares também 
aprovaram a operação de 
crédito msF 56/2014, que 
envolve recursos do Fundo 
internacional para desen-
volvimento da Agricultu-
ra (Fida). o valor, cerca de  
R$ 100 milhões, destina-se 
ao financiamento parcial do 
Projeto de desenvolvimento 
Rural sustentável na Região 
do semiárido (Prosemiárido).

o relator das duas matérias 
foi o senador inácio Arruda 
(PcdoB-cE), que votou favo-
ravelmente aos empréstimos, 
elogiando o empenho para a 
aprovação demonstrado pelos 
três senadores da Bahia: João 
durval (PdT), Lídice da mata 
(PsB) e Walter Pinheiro (PT).

o Prosemiárido visa con-
tribuir para a redução da 
pobreza rural por meio do 
desenvolvimento da produção, 
da geração de emprego e renda 
em atividades agropecuárias e 

não agropecuárias. com isso, 
o governo espera melhorar o 
Índice de desenvolvimento 
Humano (idH) dos municí-
pios mais pobres.

— são recursos que chegam 
para diversas áreas, como 
as ações dos Programas de 
inclusão e desenvolvimento 
socioeconômico e de desen-
volvimento Rural sustentável 
na Região semiárida da Bahia 
— disse Pinheiro.

As duas propostas seguem 
para promulgação.

o PLENáRio do senado 
aprovou ontem o projeto de 
lei que universaliza o acesso 
do setor de serviços ao simples 
Nacional (supersimples), regi-
me de tributação simplificado 
para pequenas e microempre-
sas (PLc 60/2014). A proposta 
vai para a sanção presidencial.

do deputado Vaz de Lima 
(PsdB-sP), a proposta cria uma 
nova tabela, com alíquotas que 
variam de 16,93% a 22,45%. 
com o acesso geral, entram 
no regime de tributação, por 
exemplo, serviços de advo-
cacia, corretagem, medicina, 
odontologia e psicologia.

o texto atribui ao comitê 
Gestor do simples Nacional a 
função de disciplinar o aces-
so do microempreendedor 
individual e das pequenas e 
microempresas ao documento 
fiscal eletrônico, por meio do 
portal do simples Nacional, e 
estende a outras empresas faci-
lidades já previstas no Estatuto 
da micro e Pequena Empresa 
(Lei complementar 123/2006).

o presidente do senado, Re-
nan calheiros, citou vantagens 
da universalização do simples:

— Além de incentivar a 
pequena empresa, estende a 
outras categorias de presta-
dores de serviço os benefícios 
desse regime de tributação 
diferenciado.

Fabricantes de refrigerantes, 
águas saborizadas gaseificadas 
e preparações compostas não 
alcoólicas poderão optar pelo 
supersimples. Fisioterapia e 
corretagem de seguros passam 
da tabela de maior valor criada 

pelo projeto (tabela 6) para a de 
menor valor dentre as do setor 
de serviços (tabela 3).

os serviços advocatícios são 
incluídos na tabela 4. os decor-
rentes de atividade intelectual, 
de natureza técnica, científica, 
desportiva, artística ou cultu-
ral e a corretagem de imóveis 
ficam na tabela 3.

Aloysio Nunes Ferreira 
(PsdB-sP) disse que a mudan-
ça traz reflexos positivos para 
a economia. Eduardo suplicy 
(PT-sP) lembrou que a nego-
ciação começou no senado.

Ao dar o parecer sobre a 
proposta, Eunício oliveira 
(PmdB-cE) destacou o papel 
das micros e pequenas em-
presas, responsáveis por mais 
de 80% dos empregos formais:

— o Brasil necessita de ins-
trumentos que contribuam 

para a desburocratização, a 
simplificação de tributos e a 
facilidade de abrir e encerrar 
um negócio.

Para todas as empresas que 
se enquadrem como micro 
(receita bruta até R$ 360 mil 

ao ano) ou pequena empresa 
(acima de R$ 360 mil e até R$ 
3,6 milhões) e não optem ou 
não possam optar por esse 
regime especial de tributa-
ção, o projeto estende várias 
facilidades existentes na lei, 

como prioridade em licitações, 
acesso a linhas de crédito, 
simplificação das relações de 
trabalho, regras diferenciadas 
de acesso à Justiça e participa-
ção em programas de estímulo 
à inovação.

A redução de 80% do im-
posto sobre Produtos in-
dustrializados (iPi) vigente 
para o setor de informática 
será prorrogada até 2024. 
o senado aprovou ontem o 
PLc 61/2014, que tem como 
objetivo o estímulo à presen-
ça de empresas do setor em 
estados que não contam com 
incentivos regionais. 

de acordo com o projeto, 
em 2025 e 2026, a redução 
será de 75% e, de 2027 a 2029, 
passará para 70% do iPi. A 
extinção do benefício está 
prevista para 2029, dez anos 
a mais que o prazo atual de 
vigência (2019).

No caso dos bens e serviços 
de informática produzidos 
nas regiões da superinten-
dência do desenvolvimento 
da Amazônia (sudam) e da 
superintendência do de-
senvolvimento do Nordeste 
(sudene), será mantida a 
redução de 95% do iPi até 
2024. Em 2025 e em 2026, a 
redução passará a ser de 90%; 

e de 2017 a 2029, de 85% do 
imposto.

o senador Valdir Raupp 
(PmdB-Ro), relator do pro-
jeto, destacou que a proposta 
irá beneficiar 456 empresas, 
com a geração de 124,5 mil 
empregos e investimesntos 
de mais de R$ 1,2 bilhão em 
projetos de pesquisa e de 
desenvolvimento, nos termos 
da Lei 8.248/1991 (Lei de 
informática).

o PLc 61/2014 prorroga 
também, até 31 de dezem-
bro de 2050, as isenções 
tributárias das áreas de livre 
comércio criadas até a data 
de publicação da futura lei. 
A iniciativa pode beneficiar, 
entre outras, as áreas de 
livre comércio de Tabatinga 
(Am), cuja vigência acaba em 
2014; Guajará-mirim (Ro) 
e Boa Vista, com vigência 
até 2016; macapá e santana 
(AP), com prazo até 2017; e 
cruzeiro do sul (Ac), que foi 
criada em 1994 e depende de 
 regulamentação.

Supersimples beneficiará todo o setor de serviços
Vai para a sanção presidencial o projeto que cria uma nova tabela de tributação para pequenos empreendedores de áreas como corretagem, medicina, advocacia e odontologia

Senadores participam da sessão em que o Plenário aprovou a proposta que concede a todas as empresas de serviços acesso ao sistema simplificado de tributação

Relator das duas propostas, Inácio elogiou o empenho dos senadores baianos

Senado autoriza empréstimos para a Bahia Setor de informática tem redução 
de imposto prorrogada até 2024
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com o fim da chamada subs-
tituição tributária para alguns 
setores, prevista no projeto, as 
secretarias estaduais de Fazen-
da não poderão mais aplicar o 
mecanismo de recolhimento 
antecipado da alíquota cheia 
do icms pelas empresas, cujo 
repasse ocorre para os com-
pradores do produto.

A substituição tributária difi-
culta a competição das micros  
e pequenas empresas porque 

elas, muitas vezes, compram 
produtos que vêm com o icms 
embutido no preço, pagando 
pelo imposto antes mesmo 
de vender ou usar o produto, 
diminuindo sua competitivi-
dade em relação a empresas 
não optantes pelo simples 
Nacional.

Entre os setores que man-
têm a substituição tributária, 
estão combustíveis, cigarros, 
farinha de trigo, produtos far-

macêuticos, de perfumaria e de 
toucador, produtos de higiene, 
autopeças, produtos cerâmi-
cos, sabão em pó e todos os 
serviços sujeitos atualmente 
a esse mecanismo.

Para Armando monteiro 
(PTB-PE), além da redução 
da burocracia, a iniciativa 
disciplina a prática abusiva 
da substituição tributária, que 
penalizava cerca de 900 mil 
empresas.

Texto elimina recolhimento antecipado do ICMS
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