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CPI pode pedir dados sobre 
naufrágio de plataforma

Requerimento a ser vota-
do na quarta-feira pede à 
Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro documentos 
sobre o acidente da plata-
forma P-36, em 2001.  7

Prestes a completar 60 
anos, o suicídio do presi-
dente Getúlio Vargas está 
registrado no Arquivo do 
senado em discursos de 
senadores da época. o 
senador Pedro simon, o 

historiador Antonio Bar-
bosa e o jornalista Lira 
Neto falam ao Jornal do 
Senado sobre o impacto 
do episódio na sociedade 
brasileira e na história 
do país.  4 e 5

Os jovens sonham ser livres e independentes. Por isso, o Congresso Nacional 
aprovou o Estatuto da Juventude, que permite a você que tem entre 15 e 29 
anos viver com mais autonomia. 

É a lei ajudando os jovens a 
alçar voos cada vez maiores.
 

Liberdade é ter autonomia
O SENADO VOTOU. 

AGORA É LEI 
Estatuto da Juventude

saiba mais em: 
www.senado.leg.br/agoraelei
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Congresso deve 
votar amanhã 30 
vetos presidenciais

Um dos cortes integrais a 
serem analisados foi dado 
a projeto que estabelece 
regras para criação,
desmembramento e
fusão de municípios

está marcada para 
as 19h de amanhã 
sessão do Congresso 

para exame de vetos da 
presidente dilma Rousseff  
a projetos aprovados 
pelos parlamentares. 
Para derrubar um veto, 
é necessário o apoio da 
maioria absoluta dos 
membros da Câmara 
(257 dos 513 deputados) 
e do senado (41 dos 81 
senadores). outro texto 
vetado é o que prevê a 
implantação de travessias 
para pedestres perto de 
escolas.  3

Sessão conjunta reuniu 
parlamentares em maio, mas não 
houve acordo para votaçao dos vetos

Jornal A Noite noticiou a morte de Getúlio no mesmo dia, em edição vespertina

Documentos do Senado registram 
reação ao suicídio de Getúlio Vargas

Presidente do Banco Central (à mesa, ao centro) discute em audiência diretrizes da política monetária e metas de inflação

Tombini falará sobre política econômica
Audiência ocorre no momento em que o 

mercado aponta recuo tanto nas previsões 
de crescimento da economia quanto da 
infl ação deste ano. Com 6,52% de infl ação 

acumulada nos últimos 12 meses, segundo 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (iPCA), o indicador está acima do 
teto da meta, que é de 6,5%.  3

Projeto prevê mais rigor contra 
publicidade no período eleitoral  8

Pauta do Plenário inclui proposta de 
desconto para pagamento à vista  6 

ARQUIVO S
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A Comissão de educa-
ção, Cultura e esporte (Ce) 
tem reunião marcada para 
amanhã. Na pauta, estão 10 
itens, entre eles, um projeto 
de decreto legislativo (Pds 
460/2013) que convoca um 
plebiscito para consultar o 
eleitorado nacional sobre a 
federalização da educação 
básica.

A proposta da consulta é do 
senador Cristovam Buarque 
(PdT-dF). Para ele, a União 
deve assumir a responsabili-
dade pelo setor. Atualmente 
cabe sobretudo aos estados e 
municípios custear a educação 
infantil e os ensinos funda-
mental e médio. No plebiscito 
o cidadão deverá responder, 

com sim ou não, à seguinte 
questão: “o financiamento 
da educação básica pública e 
gratuita deve passar a ser da 
responsabilidade do governo 
federal?”.

o Pds 460/2013 já esteve na 
pauta da Ce em 15 de julho, 
mas não foi votado por conta 
de um pedido coletivo de 
vista. se passar pela Comissão 
de educação, a proposta vai 
às Comissões de Assuntos 
econômicos (CAe) e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) para, posteriormente, 
ser votada em Plenário.

os senadores também de-
vem analisar o PLs 214/2010, 
do senador Paulo Paim (PT-
Rs), que cria o Programa Bolsa 

de Permanência Universitária.
Pela proposta, o programa 

vai oferecer bolsas de estudo 
a alunos carentes matricula-
dos em cursos reconhecidos 
de graduação, de tecnologia 
e sequenciais de formação 
específica em instituições 
autorizadas pelo ministério 
da educação (meC). 

o auxílio equivalerá a um 
salário mínimo, e o benefi-
ciado deverá prestar serviço 
à União, com duração de 20 
horas semanais, em regime 
de estágio, prioritariamente 
como monitor em escola 
da rede pública. o projeto é 
terminativo na Comissão de 
educação, ou seja, só vai a 
Plenário se houver recurso.

Lista de material escolar pode ser divulgada mais cedo
A divulgação da lista de 

material escolar pelo menos 
45 dias antes da data final 
de matrícula pode se tornar 
norma obrigatória para as 
escolas. É o que prevê proje-
to em pauta na Comissão de 
meio Ambiente, defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 

Controle (CmA) que poderá 
ser votado amanhã em decisão 
terminativa.

o PLC 97/2009 foi apresen-
tado pelo deputado Clodovil 
Hernandes, morto em 2009,  
e recebeu voto favorável do 
relator, senador Cristovam 
Buarque (PdT-dF). o texto 

visa acabar com a prática de 
divulgação da lista apenas 
alguns dias antes do início das 
aulas, obrigando os alunos à 
compra do material na própria 
escola, por falta de tempo para 
pesquisar e comprar em outros 
estabelecimentos. de acordo 
com o relator, a divulgação 
antecipada dos itens solicita-
dos pelas escolas dará maior 
transparência na relação com 
as famílias e contribuirá para 
reduzir a vulnerabilidade do 
consumidor. 

o projeto modifica a Lei 
9.870/1999, que já determina 
que as escolas divulguem com 
antecedência a proposta de 
contrato, o valor da anuidade 
e o número de vagas por sala. 
se não houver recurso para 
votação em Plenário, o pro-
jeto segue diretamente para 
a sanção presidencial.

Comissão de Educação tem 
na pauta plebiscito e bolsas
Plebiscito vai consultar população para definir se a educação básica deve ficar a cargo do governo 
federal. Bolsa de permanência também poderá beneficiar estudantes carentes de universidades

Projeto institui o Dia Nacional do 
Samba de Roda em 25 de novembro 

está pronto para votação na 
Comissão de educação (Ce) 
o PLC 13/2014, de autoria do 
ex-deputado Zezéu Ribeiro, 
que institui o dia Nacional do 
samba de Roda. A proposta 
estabelece que a data seja ce-
lebrada em 25 de novembro.

Zezéu Ribeiro justifica que 
foi nesse dia, em 2005, que 
o samba de roda recebeu o 
título de obra-Prima do Pa-
trimônio oral e imaterial da 
Humanidade, reconhecido 
pelo Comitê da organização 
das Nações Unidas para edu-
cação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco). Para ele, o samba 
serve como elemento de 
resgate social dentro das co-
munidades, mediante ações 
culturais que, muitas vezes, 
afastam ou resgatam jovens 
da criminalidade.

o relator, senador Antonio 
Carlos Valadares (PsB-se), 
lembra que a instituição de 
datas comemorativas está 
regulamentada pela Lei 
12.345/2010, que determina 
a realização de audiências 
públicas com organizações 
vinculadas aos segmentos 
interessados. 

Atualmente financiamento da educação básica cabe sobretudo aos estados e municípios. Projeto quer mudar essa situação

Pais terão de ser informados sobre material escolar com 45 dias de antecedência

A TV Senado transmite a partir das 14h, 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 Brasília,  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
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 `Plenário  Pronunciamentos
14h Sessão ordinária não deliberati-
va, destinada a pronunciamentos dos 
senadores. 
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 `Congresso  Zona Franca e vetos
12h Sessão solene do Congresso para pro-
mulgar a PEC que prorroga por 50 anos 
a Zona Franca de Manaus. Às 19h, sessão 
para avaliação dos vetos presidenciais.

 `CdH  Conselhos populares
9h Audiência pública interativa debate 
sobre o decreto que institui a Política Na-
cional de Participação Social.

 `CMA  Material escolar
10h Comissão tem 25 itens na pauta. En-
tre eles, texto que obriga escolas a forne-
cer lista de materiais com antecedência.

 `CAe  Alexandre Tombini
10h Comissão recebe o presidente do 
Banco Central, Alexandre Tombini, para 
discutir futuro da política monetária.

 `CCT  Autorização para rádios
11h Colegiado tem 24 itens para discutir, 
como a outorga de concessão de rádios 
educativas, culturais e comunitárias.

 `Ce  Plebiscito sobre educação básica
11h Pauta vai analisar aplicação de ple-
biscito que define financiamento da edu-
cação básica e bolsas de estudos.

 `CdH  saúde indígena
14h Audiência pública debate denúncia 
sobre precariedade de atendimento da 
Casa de Saúde do Índio do Amapá.

 `MP 649/2014  imposto na nota
14h Reunião para analisar medida provi-
sória que obriga esclarecimento ao con-
sumidor sobre a carga tributária.

 `CMMC  gases poluentes
14h30 Audiência pública discute alterna-
tivas de agricultura com baixa emissão 
de carbono.

 `MP 643/2014  Mandato
14h30 Comissão analisa MP 643/2014, 
que amplia mandato do diretor-geral do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico.

 `MP 651/2014  refis
14h30 Comissão aprecia MP 651/2014, 
que remodela o Refis, programa de par-
celamento de débitos com o Fisco. 

 `MP 647/2014  Biodiesel
15h Parlamentares examinam relatório 
à MP 647/2014, que aumenta para 7% o 
percentual de biodiesel no óleo diesel. 

 `Plenário  discursos
14h Sessão ordinária não deliberativa.

 `Plenário  Pronunciamentos
14h Sessão ordinária não deliberativa, 
destinada a discursos dos senadores.

 `Ci  rota para o Pacífico
7h30 Comissão debate implantação da 
chamada Rota Bioceânica, ligando o Oce-
ano Atlântico ao Pacífico.

 `Cdr  Política de turismo
9h Comissão se reúne para votação de 
projetos. Um deles é o PLS 511/2011, que 
trata da Política Nacional de Turismo.

 `CAs  empregado doméstico
9h Reunião para votação de projetos. Na 
pauta, o PLS 257/2010, sobre férias pro-
porcionais para empregados domésticos.

 `CPMi dA PeTroBrAs  Auditorias
10h15 CPI analisa requerimentos. Entre 
eles, o que requisita ao TCU cópia das au-
ditorias da compra de Pasadena.

 `MP 650/2014  reajuste para a PF
14h Audiência pública para debater a 
MP 650/2014, que concede reajuste para 
policial federal e perito agrário.

 `CdH  Transgênicos
14h Colegiado realiza audiência pública 
sobre cultivos transgênicos e seus impac-
tos nas populações rurais e urbanas.

 `CPMi dA PeTroBrAs  Zelada
14h30 A Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI) da Petrobras ouve o 
ex-diretor da Petrobras Jorge Luiz Zelada.
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o presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombini, 
participará amanhã de audi-
ência pública na Comissão de 
Assuntos econômicos (CAe) 
para discutir as diretrizes, a 
implementação e as perspec-
tivas futuras da política mone-
tária. A reunião está prevista 
para as 10h, no Plenário 19 da 
Ala Alexandre Costa.

entre os assuntos que de-

vem ser analisados, estão 
câmbio, crédito, inflação e 
taxa de juros. A audiência 
ocorre no momento em que 
o mercado aponta recuo tanto 
nas previsões de crescimento 
da economia (de 0,97% para 
0,9%) quanto da infl ação (de 
6,44% para 6,41%) este ano.

Com 6,52% de infl ação acu-
mulada nos últimos 12 meses, 
segundo o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo 
(iPCA), o indicador está acima 
do teto da meta, que é de 6,5%. 
desde 1999, o Brasil adota o re-
gime de metas para a infl ação, 
fi xadas por resolução do Banco 
Central. A meta para 2014 é 
4,5%, admitindo-se variação 
de 2 pontos percentuais para 
mais ou para menos.

o Regimento interno do 
senado determina que, a 

cada três meses, seja reali-
zada audiência pública com 
o presidente do BC, para 
acompanhamento da política 
monetária.

Na última audiência, em 
março, Tombini admitiu que 
a infl ação apresentava “resis-
tência” e defendeu a necessi-
dade de vigilância do BC para  
minimizar “riscos de níveis 
elevados” da alta de preços.

o CoNGResso NACioNAL se reúne 
amanhã para o exame de vetos da 
presidente dilma Rousseff , parciais 
ou totais, a projetos aprovados pelos 
parlamentares e enviados para sanção. 
Hoje, são 30 vetos na pauta. Para der-
rubar um veto e fazer valer o texto do 
Congresso, é preciso o apoio da maioria 
absoluta dos membros da Câmara (257 
dos 513 deputados) e do senado (41 
dos 81 senadores).

A sessão do Congresso para análise 
dos vetos será às 19h, no Plenário da 
Câmara. No mesmo dia, o Congresso 
também faz sessão, ao meio-dia, para 
promulgar emenda constitucional que 
prorroga os benefícios tributários da 
Zona Franca de manaus.

Um dos projetos que mais exigiram 
negociação entre os 21 que serão ava-
liados na sessão do Congresso foi o que 
estabelece novas regras para criação, 
incorporação, fusão e desmembra-
mento de municípios. elaborado pelo 
senador mozarildo Cavalcanti (PTB-
RR), o PLs 98/2002 — Complementar 
foi integralmente vetado por dilma 
sob o argumento de que elevaria sig-
nifi cativamente as despesas públicas. 
o executivo apresentou uma proposta 
alternativa, o PLs 104/2014, já aprovado 
pelo senado, que voltará a analisá-lo 
por ter sido alterado pela Câmara.

entre os textos vetados totalmente 
também está o projeto que prevê a 
implantação de faixas, passarelas ou 
passagens subterrâneas para travessia 

de pedestres perto de escolas (PLC 
31/2012) e o que regulamenta a ativi-
dade dos condutores de veículos de 
emergência (PLC 105/2012).

A presidente também vetou a auto-
rização para a criação de conselhos 
regionais e federal de Zootecnia (PLC 
323/2009) e a obrigação de rodovias 
manterem estações de apoio a mo-
toristas (PLC 48/2012) quando ad-
ministradas por concessionárias. Há 
ainda um veto total ao PLs 348/2007, 
que inclui a carne suína na política de 
garantia de preços mínimos. No caso 
do PLC 57/2013, o veto impede que as 
máquinas agrícolas sejam liberadas do 

registro e licenciamento anual, como 
queriam os parlamentares.

Parciais
outros projetos voltam ao Congresso 

para análise de vetos parciais. Alguns 
deles são relativos a medidas provi-
sórias (mPs) que sofreram alterações 
no Legislativo. o Veto Parcial 8/2014, 
por exemplo, tornou sem efeito três 
artigos do projeto que modifi cou a mP 
que garantiu recursos adicionais para 
o BNdes (mP 628/2013).

Já o PLC 22/2003, que regulamenta as 
atividades das agências de turismo, foi 
vetado, a pedido do Banco Central, no 

que diz respeito à previsão de comércio 
de moeda estrangeira.

A presidente sancionou com cinco 
vetos parciais projeto que diminui 
os custos das campanhas eleitorais e 
garante condições de igualdade entre 
os candidatos (PLs 441/2012). Caiu a 
proibição de pintura ou faixas em ca-
sas, muros e outros bens particulares. 
o argumento da presidente é que o 
eleitor deve ser livre para manifestar 
sua preferência política em seus pró-
prios bens. da mesma forma, ela não 
aceitou abrandar penas para partidos 
com prestação de contas rejeitada 
pela Justiça.

Novas regras para criação de municípios e implantação de travessias de pedestres perto de escolas estão entre os projetos que foram totalmente vetados pela presidente Dilma

Congresso vota vetos presidenciais amanhã

Tombini analisará inflação e crescimento em audiência pública

Senadores e deputados fizeram sessão do Congresso em maio para examinar vetos presidenciais, mas a votação foi adiada porque não houve acordo

O presidente do Banco Central 
admite “resistência” da inflação

10 vetos que estão na pauta da sessão conjunta
NÚMeRo PRoPoSTa MoTiVo Do VeTo
Veto Parcial 11/214,
ao PLC 28/214

O projeto permite o porte de armas a agentes e guardas 
penitenciários em serviço e em dias de folga.

Dilma vetou dispositivo que concedia o mesmo direito aos guardas portuários. Para ela, não foram verifi cadas, quanto a essa categoria, 
as mesmas condições que justifi cam o porte de arma para agentes e guardas prisionais. 

Veto Parcial 12/214,
ao PLS 27/26

O texto fi xa em R$ 1.14 o piso salarial nacional para os 
agentes comunitários de saúde, com jornada de 4 horas.

Vetados o reajuste do valor, a organização das carreiras e o incentivo da União para fortalecimento das áreas de atuação, com o 
argumento de afronta à Constituição. Outros pontos vetados foram o prazo de 12 meses para a elaboração de planos de carreira nos 
estados e municípios e os limites para concessão de incentivos ao fortalecimento de políticas relacionadas à atuação de agentes.

Veto Parcial 13/214,
ao PLV 6/214 (MP 634/213)

Isenta importadores de álcool do PIS-Pasep-Importação e 
da Cofi ns-Importação, além de outras mudanças.

A presidente vetou a regulamentação da Cooperativa de Transporte de Cargas (CTC) para evitar reserva de mercado. Também vetou a 
dispensa de honorários advocatícios nas ações que tenham sido extintas pela adesão ao parcelamento ordinário de débitos tributários.

Veto Parcial 14/214,
ao PLV 1/214 (MP 638/214)

Entre outras coisas, permite às empresas do programa 
Inovar-Auto importar softwares sem similar nacional e 
prorroga o prazo de adesão ao chamado Refi s da Crise.

O governo vetou dois dispositivos por considerá-los contrários ao interesse público. O primeiro colocava como atribuição da ANTT 
autorizar projetos e investimentos declarando a utilidade pública para desapropriação. O outro incide sobre a previsão de regularização 
das áreas ocupadas por entidades religiosas ou de assistência social no DF, sem licitação, por serem entidades sem fi ns lucrativos.

Veto Parcial 15/214,
ao PLV 5/214 (MP 632/213)

Reajusta salários de algumas carreiras do Executivo e dá 
mais sete meses para a Comissão Nacional da Verdade.

Entre os dispositivos vetados, está o que previa remuneração a servidores com mandatos classistas. Outro item garantia redução da jornada 
de peritos previdenciários mantendo o salário. Segundo Dilma, o cálculo não foi apresentado, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Veto Parcial 16/214,
ao PLV 7/214 (MP 635/213)

Amplia o prazo do Benefício Garantia-Safra, para agricul-
tores prejudicados pela seca de 212–213. Emenda da 
Câmara incluiu produtores de laranja entre os benefi ciados.

O governo vetou o acréscimo do setor produtor de laranjas alegando falta de cálculos de impacto no Orçamento e falta de especifi cação 
das fontes de custeio. Nas razões do veto, Dilma também alegou que o Conselho Monetário Nacional já havia editado resolução para 
abrir possibilidade de renegociação com os produtores desse setor.

Veto Parcial 17 de 214,
ao PLV 8/214 (MP 633/213)

Entre outras coisas, aumenta em R$ 8 bilhões o limite do 
BNDES para subvenções da União a exportação, setores 
intensivos em tecnologia e setores de produção de bens 
de capital.

A presidente vetou três dispositivos sob alegação de serem inconstitucionais e contrariarem o interesse público. O primeiro permitia a 
quebra do sigilo de operações do sistema fi nanceiro nas subvenções do BNDES. Outro assegurava pagamento de benefícios aos mutuários de 
processos contra o sistema habitacional no caso de remessa do caso à Justiça Federal. O terceiro, que estendia subvenção agrícola a unidades 
industriais, cooperativas e sindicatos, foi vetado por não ter relatório do impacto fi nanceiro nem fontes de custeio, entre outros itens.

Veto Parcial 18 de 214,
ao PLV 11/214 (MP 636/213)

Permite ao assentado da reforma agrária quitar dívidas de 
habitações rurais com condições semelhantes ao Programa 
Nacional de Habitação Rural, do Minha Casa, Minha Vida.

O governo vetou cinco dispositivos da lei por se chocarem com leis e regulações já existentes ou serem inconstitucionais. Um dos dispo-
sitivos vetados permitia que produtores que tiveram prejuízos com a seca pudessem se enquadrar no benefício ainda que o decreto de 
calamidade não tivesse sido reconhecido pelo governo. Outro trecho ampliava os benefícios aos produtores rurais não afetados pela seca.

Veto Parcial 19 de 214,
ao PLC 58/214

Conhecida como Lei da Palmada, estabelece o direito de 
crianças e adolescentes serem educados sem castigos físicos.

Vetado o artigo que estendia a qualquer agente público a punição por não comunicar à autoridade a suspeita de maus-tratos. O 
argumento é de que profi ssionais de fora da área médica ou educacional não teriam a habilitação específi ca para tratar da situação.

Veto Parcial 2 de 214,
ao PLC 9/213

O projeto institui a Política Nacional de Cultura Viva, além 
do acesso aos direitos culturais dos núcleos comunitários.

O governo vetou o inciso da lei que permitia a grupos e coletivos culturais sem constituição jurídica serem benefi ciários de prêmios, 
bolsas e fomento. A autorização difi cultaria a execução de transferências fi nanceiras e as prestações de contas.
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em qUAse 19 anos como 
presidente, Getúlio Vargas 
nunca havia sido atingido 
por ataques tão pesados 
quanto os desferidos em 
agosto de 1954. A exigência 
de que renunciasse ecoava 
no Congresso Nacional, nas 
Forças Armadas, na imprensa 
e na sociedade. da tribuna 
do Palácio monroe, a sede 
do senado, no Rio, othon 
mader (UdN-PR) bradou:

— o senhor Getúlio Vargas 
domina o Brasil há anos. se 
nada fez pela pátria até agora, 
o que mais poderá realizar 
em um ano e poucos meses 
que lhe restam de mandato? 
É hoje apenas o presidente 
nominal. Compactua com to-
dos os abusos e já não exerce 
o poder. A opinião nacional 
reclama o afastamento como 
condição para reingressarmos 
num regime de segurança. o 
senhor Getúlio Vargas prati-
caria um ato de patriotismo se 
atendesse o apelo da nação.

o senador não previa que 
a crise chegaria ao fim dias 
depois nem que seria de 
forma tão brusca e dramática. 
Getúlio não renunciou. Na 
manhã de 24 de agosto, ainda 
vestindo pijama, deu um tiro 
no coração. o fatídico suicídio 
completa 60 anos neste mês.

o Arquivo do senado guar-
da os discursos feitos pelos 

senadores naquele agosto. 
As falas permitem entender, 
pelo prisma do senado, um 
dos episódios mais surpreen-
dentes da história nacional.

o governo estava em crise, 
por causa de denúncias de 
corrupção, mas perderia de 
vez as rédeas da situação com 
o atentado da Rua Tonelero. 
Na madrugada de 5 de agosto, 
o jornalista Carlos Lacerda 
saía de casa, no Rio, quando 
foi surpreendido por um ati-
rador. dono do jornal Tribuna 
da Imprensa, ele era o mais 
virulento crítico de Getúlio. 
Lacerda escapou vivo, mas o 
major da Aeronáutica que o 
acompanhava levou um tiro 
mortal. Uma investigação 
concluiu que a emboscada 
fora tramada por Gregório 
Fortunato, o chefe da equipe 
de segurança de Getúlio.

Apoio ao golpe
desde o atentado, não hou-

ve dia em que senadores não 
tenham subido à tribuna para 
exigir a renúncia. Bernardes 
Filho (PR-mG) argumentou 
que, tendo o crime respin-
gado no presidente, só lhe 
restaria seguir o exemplo de 
dom Pedro i e do marechal 
deodoro e deixar o poder:

— A responsabilidade pela 
emboscada da Rua Tonelero 
não para no pavimento térreo 
do Palácio do Catete, de onde 
partiram os empreiteiros 
para a execução do crime. 
ela sobe ao segundo andar 
e envolve indiretamente o 
senhor Getúlio Vargas. infe-
lizmente, a Constituição e a 
lei não previram punição para 
o presidente que acoitasse 
um bando de homicidas nos 
quartos baixos do palácio.

em razão da morte do ma-
jor, as Forças Armadas entra-
ram com tudo na campanha 

pela renúncia. os políticos da 
oposição davam a entender 
que, se Getúlio ignorasse as 
pressões, apoiariam os mili-
tares num golpe para tirá-lo 
do Catete à força. o senador 
Hamilton Nogueira (UdN-
dF) discursou:

— o senhor Getúlio Vargas 
quer ensanguentar o Brasil. 
Às classes armadas está dado 
o poder de trazer a tranquili-
dade ao país. A Aeronáutica 
já demonstrou seu ponto de 
vista. A marinha está solidária 
com a Aeronáutica. o exército 
está de acordo com ambas, 
que representam a opinião 
do povo. As Forças Armadas 
saberão cumprir seu dever.

Até o vice-presidente da 
República mudou de lado. 
Café Filho — que, por ser 
vice, era também presidente 
do senado, como mandava 
a Constituição — usou os 
microfones do Palácio mon-
roe para anunciar que havia 

proposto a Getúlio Vargas a 
renúncia de ambos. o Con-
gresso elegeria o sucessor 
para terminar o mandato.

— era uma solução que 
colocaria os interesses na-
cionais acima de quaisquer 
sentimentos pessoais ou 
partidários. sua excelência 
disse que precisava pensar e 
prometeu-me uma decisão, 
que ontem me foi transmitida 
de modo negativo — contou 
o vice, na véspera do suicídio.

Oposição assustada
diante dos ataques inces-

santes, os senadores gover-
nistas se apequenaram. eles 
simplesmente não conse-
guiam responder à altura. 
Gomes de oliveira (PTB-sC) 
tentou argumentar que a 
morte do major havia sido 
um “incidente pessoal”, e não 
uma agressão aos militares, 
e que as eleições estavam 
próximas:

— Achamo-nos às vés-
peras de uma eleição, que 
no próximo ano renovará o 
Poder executivo, e não temos 
paciência de esperar. em vez 
disso, queremos logo que as 
Forças Armadas, chamadas a 
resolver o incidente, levem o 
país à desordem e às armas.

Na manhã do dia 24, a no-
tícia do suicídio se espalhou 
pelo país. os brasileiros se in-
teiraram pelo rádio, atônitos. 
o senador governista dario 
Cardoso (Psd-Go) afirmou:

— indescritíveis são o meu 
pesar e a minha perturbação 
ante o ocorrido, em cuja 
realidade ainda custo a crer. 
Getúlio Vargas foi indiscuti-
velmente um dos mais emi-
nentes homens públicos do 
Brasil e das Américas. 

o senador Alencastro Gui-

marães (PTB-dF) disparou 
contra os inimigos de Getúlio:

— A campanha destes úl-
timos meses contra a pessoa 
do senhor Getúlio Vargas 
excedeu todos os limites  
que neste país alguma vez 
se permitiram. morre o 
senhor Getúlio Vargas. Não 
morre pela própria mão, mas 
assassinado pela covardia 
daqueles que não puderam 
vencê-lo no coração do povo 
brasileiro.

Assustados, os adversários 
adotaram um tom mais diplo-
mático. entre eles, o senador 
Ferreira de sousa (UdN-RN), 
que se disse consternado:

— o momento é de reve-
rência diante da eternidade, 
de silêncio à borda do túmu-
lo. Não vale fazer discussões 
em torno de pessoas, de fatos. 
Por um instante, cessam as 
divergências, calam-se os ar-
gumentos, suspendem-se os 
dissídios e não se pronuncia 
palavra de crítica. 

o corpo foi velado no 
Catete. milhares de pessoas 
fizeram fila para se despedir 
do presidente. depois, num 
emocionado cortejo, acom-
panharam o caixão até o 
Aeroporto santos dumont. 
Getúlio foi enterrado em 
são Borja (Rs), sua cidade 
natal. Café Filho afastou-se 
do senado e assumiu a Pre-
sidência.

— o julgamento de Getúlio 
Vargas pertence à história, 
que saberá fazer justiça — 
disse, dias depois, o senador 
Attilio Vivacqua (PR-es).

senado ficou perplexo ante suicídio de getúlio

Getúlio Vargas em seu último período como presidente: mandatário preferiu se matar a ser tirado à força do Catete

4

 O senador Pedro Simon, o 
historiador Antonio Barbosa e o 
jornalista Lira Neto falam sobre 
o suicídio de Getúlio Vargas: 
http://bit.ly/ArquivoSVargas

a seção arquivo S, resultado de uma parceria entre o Jornal do Senado e o arquivo do Senado, é publicada na primeira segunda-feira de cada mês.

ARQUIVO S

Senadores tiveram 
participação na crise 

que levou à morte do 
presidente. Episódio 

completa 60 anos

Ricardo Westin
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Última Hora noticia que Getúlio “cumpriu a palavra” Diário Carioca trata da emoção no velório, no Catete
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o jornalista Lira Neto começa o 
último livro da trilogia biográfica 
Getúlio, que será lançado nesta 
semana, enumerando as muitas 
vezes, entre 1930 e 1954, que o 
presidente cogitou a mórbida 
possibilidade de matar-se:

— ele queria ser lembrado por 
sucumbir em defesa da pátria, 
não por baixar a cabeça aos 
adversários.

Por que Getúlio Vargas pre-
feriu se suicidar a renunciar?

Foi uma espécie de crônica de 
uma morte anunciada. Havia 
anos que Getúlio deixava em 
seu diário e em sua correspon-
dência indícios de que jamais 
aceitaria ser deposto. Para ele, 
isso significaria ser marcado com 
o signo do vexame, da derrota, 
da desonra, do ridículo. No dia 
da chamada Revolução de 1930 
[quando chegou ao poder pela 
primeira vez], ele escreveu que, 
se o movimento fracassasse, só 
seu sacrifício limparia aquele 
erro. em 1932, no dia seguinte ao 
movimento constitucionalista de 
são Paulo, ele redigiu um típico 
bilhete de suicida. Achando que 
seria deposto, disse que preferi-
ria morrer como um soldado. em 
1945, ano em que foi deposto, 
escreveu duas cartas no mesmo 

tom. ele levou a intenção a cabo, 
em 1954, ao se ver acuado e sem 
alternativas. Getúlio não supor-
tava a hipótese de sair do Catete 
preso. o suicídio foi um gesto 
que vinha sendo amadurecido, 
lentamente programado. Uma 
das últimas aparições públicas 
de Getúlio ocorreu no início de 
agosto de 1954, quando ele foi ao 
Grande Prêmio Brasil, no Jockey 
Club do Rio. ele foi alvo de lon-
gas vaias. o suicídio provocou 
tal comoção que essas mesmas 
pessoas estariam chorando a 
morte dele semanas depois.

Getúlio Vargas foi mais “pai 
dos pobres” ou ditador?

A bibliografia sobre Getúlio é 
vastíssima. ele foi um dos sujei-
tos sobre quem mais se escreveu 
na história do Brasil. Boa parte 
dos livros, porém, padece de um 
pecado grave. ou são ingênuos, 
devocionais, quase hagiográfi-
cos, como se fossem a biografia 
de um santo, ou são tentativas 
de desconstrução radical. Nada 
disso é produtivo. Getúlio é 
um personagem complexo, 
contraditório e cheio de ambi-
valências. isso é o que o torna 
tão fascinante. Por um lado, ele 
protagonizou uma das vitórias 
eleitorais mais consagradoras 

do Brasil. ele instituiu uma série 
de direitos sociais e modernizou 
o país, acabando com o estágio 
agrário pré-capitalista e inician-
do a industrialização. Por outro 
lado, ele provocou muito mal 
nos oito anos da ditadura do 
estado Novo. Foi um governo 
que calou a imprensa, perseguiu 
adversários e torturou. Não 
podemos entendê-lo como um 
personagem de novela, que é 
bom ou mau.

Não há cidade que não tenha 
uma rua ou praça com o nome 
de Getúlio Vargas. Por quê?

muitos desses logradouros 
foram batizados na ditadura do 
estado Novo. o culto à perso-

nalidade de Getúlio era um dos 
maiores mecanismos de propa-
ganda do regime. Publicavam-
-se livros e cartilhas escolares 
sobre ele, afixavam-se imensas 
imagens dele em praça pública, 
faziam-se eventos cívicos espeta-
culosos. isso ajudou a cristalizar 
a mitologia em torno de Getúlio.

Como foi o Getúlio Vargas 
senador?

Getúlio foi um senador muito 
pouco assíduo. o que mais cha-
mou a atenção em sua passagem 
pelo senado foi um atentado 
que quase acabou em tragédia. 
Getúlio estava em seu assento no 
Plenário quando um sujeito se 
aproximou e atirou uma pedra 
de calçamento na direção dele. A 
intenção era matá-lo. Getúlio es-
capou. mais tarde, atestou-se que 
aquele sujeito era amalucado. 
depois desse episódio, Getúlio 
sumiu de vez do senado, não 
quis mais se expor, desapareceu. 

o senador Pedro simon 
(PmdB-Rs), de 84 anos, lembra-
-se bem do dia em que Getúlio 
Vargas se suicidou.

— As reações populares 
foram imediatas. em Porto 
Alegre, onde eu vivia, atacaram 
a sede da polícia, de empre-
sas americanas, do Partido 
Libertador. Houve incêndio e 
quebra-quebra — conta ele, 
que na época tinha 24 anos e 
era líder estudantil e militante 
do varguista PTB.

o enterro de Getúlio foi em 
são Borja (Rs). Por essa razão, a 
frequência dos voos entre Porto 
Alegre e a cidade fronteiriça 
aumentou e simon conseguiu 
embarcar para assistir ao se-
pultamento. ele se recorda da 
multidão que foi dar adeus ao 
líder e de cópias de sua carta-
-testamento — célebre pela fra-
se “saio da vida para entrar na 
história” — sendo distribuídas 
na cerimônia.

— João Goulart, Tancredo 
Neves e osvaldo Aranha [que 
haviam sido ministros] fizeram 
discursos fantásticos. o de os-
valdo Aranha foi emocionante. 
ele contou que Getúlio era 
rígido nos princípios, não tinha 
preocupação com as coisas 
materiais e colocava o bem da 
sociedade acima de tudo — 
lembra o senador.

Pouco depois, simon par-
ticipou de um debate sobre o 
suicídio. ele ouviu de colegas 
que, segundo a fé católica, os 
suicidas não vão para o céu.

— discordei. Não se pode 
dizer que a morte de Vargas foi 
um suicídio a rigor. ele morreu 
para evitar o derramamento de 
sangue e uma crise de conse-
quências imprevisíveis. Foi um 
ato de heroísmo. Teria sido um 
mero suicídio se ele tivesse sido 
deposto, regressado para são 
Borja e só então se suicidado. 
Com sua morte, Getúlio retar-
dou o golpe militar em dez anos.

Getúlio esteve no poder de 
1930 a 1945 e de 1951 a 1954. 
Para simon, ele foi um gran-
de presidente. Por exemplo, 
deu início à modernização e 
à industrialização do Brasil, 
fundou a Petrobras e a Com-
panhia siderúrgica Nacional, 
instituiu o voto secreto, liberou 
o voto da mulher e criou as leis 
trabalhistas.

de acordo com o historiador 
Antonio Barbosa, professor da 
Universidade de Brasília (UnB) 
e do instituto Legislativo Brasi-
leiro (iLB), o suicídio de Getúlio 
Vargas mexeu tanto com as 
emoções do país que parte dos 
brasileiros que tinham aversão 
ao presidente passou a encará-
-lo como vítima. 

— os adversários de Getúlio, 
então, perderam as forças para 
tomar o poder. o golpe teve de 
ser abortado. A ditadura militar 
só seria imposta dez anos mais 
tarde — explica.

Por que Getúlio Vargas se 
matou? Os militares de fato 
dariam um golpe?

Getúlio sabia que haveria um 
golpe para depô-lo. Na última 
reunião que fez com o minis-
tério, pouquíssimas pessoas 
ficaram do seu lado. Já idoso 
[tinha 72 anos] e experiente das 
lutas políticas, Getúlio sentiu 
que o cerco havia se fechado e 
preferiu o gesto dramático do 
suicídio. Foi, na minha avalia-
ção, o gesto mais inteligente 
que poderia ter feito. quando 
deu o tiro no peito, ele estava, 

claro, pensando em si, em sua 
biografia, mas também estava 
pensando muito no Brasil. ele 
sabia que o suicídio impediria 
de chegar ao poder aquelas 
forças que lutavam contra ele, 
contra o trabalhismo e contra 
as reformas sociais que vinha 
implementando. Com o suicí-
dio, as emoções afloraram pelo 
Brasil afora e Getúlio conseguiu 
reverter a oposição que já estava 
ganhando as ruas. o suicídio 
mexeu com o imaginário do país 
inteiro. em toda a história do 
Brasil, não houve nenhum outro 
presidente que tenha se suici-
dado. o país levou um susto tão 
grande que os adversários do 
presidente perderam as forças 
para tomar o poder. o golpe 
que se planejava teve de ser 
abortado. em outras palavras, 
o suicídio de agosto de 1954 
retardou em dez anos o golpe 
de estado. A ditadura militar só 
seria imposta em 1964.

 
Por que a situação de Getúlio 

ficou insustentável a ponto de 
a oposição cogitar um golpe?

No primeiro semestre de 1954, 
a corrupção chegou a pessoas 

muito próximas de Getúlio [um 
de seus filhos foi acusado de 
fazer negócios escusos] e isso o 
desgastou muito. o presidente, 
entretanto, nunca foi corrupto. 
Cito um caso corriqueiro para 
ilustrar. depois que foi deposto, 
em 1945, após 15 anos no Cate-
te, ele voltou para o Rio Grande 
do sul. Lá, teve a intenção de 
ampliar um pouco sua fazenda, 
comprar alguns hectares de ter-
ra. Para isso, ele precisou tomar 
um empréstimo no Banco do 
Brasil. Veja a situação: aquele 
que havia sido o homem mais 
poderoso do país simplesmente 
não tinha dinheiro suficiente 
para ampliar sua fazenda. em 
1954, Getúlio não foi capaz de 
enxergar os desvios que ocor-
riam ao seu redor, de perceber 
que pessoas muito próximas 
faziam negócios à sombra 
do estado e enriqueciam. A 
oposição aproveitou bem a 
oportunidade e conseguiu 
criar a imagem de um governo 
submerso na corrupção.

 
A oposição era tão forte 

assim?
Getúlio não mantinha boas 

relações com o Congresso nem 
respondia de forma adequada 
às críticas da oposição. Tal 
inabilidade se explica pelo fato 
de Getúlio simplesmente não 
saber conviver com a demo-
cracia. isso, de certa maneira, 
é compreensível. ele era um 
homem saído do século 19. 
Para ele, a centralização do 
poder era indispensável para 
que o Brasil se desenvolvesse. 
Foi por isso que, entre 1937 e 
1945, governou como ditador. 
em 1951, porém, voltou ao 
poder pelo voto popular. sob o 
regime democrático, enfrentou 
dificuldades crescentes para 
governar. Getúlio foi incapaz de 
lidar com o contrário, típico da 
democracia, e sucumbiu.

Em 1945, poucas semanas 
depois de ter sido derrubado 
da Presidência, Getúlio foi 
eleito para o Senado. Como 
foi o Getúlio senador?

Getúlio Vargas é um exemplo 
clássico do político sem a menor 
vocação para o Legislativo. Pos-
so compará-lo a Leonel Brizola, 
que em 1962 foi eleito deputado 
com a maior votação da história 
do Brasil, mas jamais se nota-
bilizou na Câmara. Nenhum 
dos dois nasceu para o debate 
parlamentar, para o discurso. 
eles foram feitos para o exe-
cutivo. A passagem de Getúlio 
pelo senado foi muito apagada.

segundo biógrafo, “sacrifício” era ideia 
que já aparecia em anotações de 1930

Pedro simon 
assistiu ao enterro, 
em são Borja
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Senador Pedro Simon: o suicídio, na 
realidade, “foi um ato de heroísmo” 

O pijama de Getúlio Vargas com a marca do tiro no peito e uma mancha de sangue

“Morte do presidente, em 1954, adiou 
o golpe em 10 anos”, diz historiador
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Plenário analisa desconto 
para pagamento à vista
Proposta de Roberto Requião, pronta para votação em Plenário, dá aos comerciantes o direito de 
estabelecer preço menor para compras feitas com dinheiro do que para as pagas com cartão de crédito

o PLeNáRio do senado 
deve votar amanhã projeto 
de decreto legislativo (Pds 
31/2013) que permite aos co-
merciantes estabelecer preços 
diferenciados para compras 
feitas em dinheiro ou com 
cartão de crédito, conforme 
compromisso assumido em 
julho pelo presidente Renan 
Calheiros. o texto, de autoria 
do senador Roberto Requião 
(PmdB-PR), suspende a Re-
solução 34/1989 do extinto 
Conselho Nacional de defesa 
do Consumidor (CNdC), que 
proíbe a variação de preços.

A proposta tem parecer fa-
vorável da relatora, Lídice da 
mata (PsB-BA), para quem a 
resolução viola direitos indi-
viduais e cria uma obrigação 
sem base constitucional ou 
legal. Requião argumenta 
que proibir a variação provo-
ca aumento nos valores das 
mercadorias.

— Proibidos de cobrar a 
mais de quem comprasse 
com cartão, os comerciantes 
fizeram o óbvio: aumentaram 
os preços das mercadorias. e 
o mesmo preço passou a valer 
para todas as modalidades de 
compra — explicou.

o senador argumenta ainda 
que, embora os valores sejam 
os mesmos nas duas modali-
dades de pagamento, quem 

compra com cartão de crédito 
pode ser recompensado com 
pontos em programas de 
milhagem.

— os mais desafortunados 
economicamente pagam o 
mesmo preço pela mesma 
compra para pagamento 
à vista sem que seja dada 
qualquer vantagem em troca 
— declarou.

A titular da secretaria Nacio-
nal do Consumidor (senacon), 
Juliana Pereira da silva, disse 
temer prejuízos exatamente 
para os consumidores de 
baixa renda. Na avaliação 
dela, eventual sobrepreço 
para as compras com cartão 
penalizaria as pessoas que 
utilizam o cartão de crédito 
como complemento da renda.

o presidente da Federação 
do Comércio (Fecomércio) do 

distrito Federal, Adelmir san-
tana, afirmou ser favorável ao 
projeto do senador Requião.

— os preços estão inflados 
por causa dessa resolução e, 
caso o projeto seja aprovado, 
quem compra com dinheiro 
vai poder pagar menos do 
que a pessoa que compra com 
cartão de crédito. A suspensão 
da resolução vai diminuir tam-
bém o preço das compras com 
cartão de crédito — acredita.

Por intermédio de sua asses-
soria, Requião disse que quem 
defende a resolução “está 
defendendo as administra-
doras de cartão de crédito”. A 
intenção do projeto, sustenta, 
é dar ao comerciante o direito 
de dizer ao consumidor que 
ele pode dar um desconto no 
valor da mercadoria caso a 
compra seja feita à vista.

Comissão deve votar ampliação 
de beneficiários do Bolsa Verde

Texto permite cessão de até 100 m² 
em praias para acessibilidade

A Comissão de Assuntos 
econômicos (CAe) deve votar 
em breve o Projeto de Lei da 
Câmara 8/2014, do deputado 
Ronaldo Zulke (PT-Rs), que 
modifica a Lei 12.512/2011 
para ampliar a relação de 
beneficiários do Programa 
de Apoio à Conservação 
Ambiental.

A Lei 12.512/2011 institui 
três programas distintos: 
o de Apoio à Conservação 
Ambiental, conhecido como 
Programa Bolsa Verde; o de 
Fomento às Atividades Produ-
tivas Rurais; e o de Aquisição 
de Alimentos. o benefício, no 
valor de R$ 300, é concedido, 
a cada trimestre, para famí-
lias em situação de extrema 
pobreza que vivem em áreas 
consideradas prioritárias para 
a conservação ambiental. 
o pagamento é concedido 
por dois anos, podendo ser 
renovado.

o PLC 8/2014 altera os dis-
positivos que regulam apenas 
o Programa Bolsa Verde, 

originalmente voltado para 
moradores e produtores que 
vivem no meio rural. o texto 
inclui no rol de beneficiários 
famílias em situação de extre-
ma pobreza que desenvolvam, 
no meio urbano, atividades 
de conservação ambiental 
relacionadas com processos 
de reciclagem, coleta seletiva 
e adequada destinação de 
resíduos sólidos.

o relator na CAe, Luiz Hen-
rique (PmdB-sC), considera a 
proposta um aprimoramento 
da lei vigente. ele explica 
que as transferências aos 
beneficiários, por seu caráter 
temporário, não geram direi-
tos adquiridos. A proposição, 
portanto, não implica em ele-
vação ou redução da despesa 
pública, conforme o relator, 
uma vez que os gastos dela 
decorrentes submetem-se às 
previsões que forem incorpo-
radas à LoA.

A proposta será analisada 
ainda pela Comissão de meio 
Ambiente (CmA).

A Constituição de 1988 
estabeleceu que as praias 
do país, sejam de mar ou de 
rios, são bens da União “de 
uso comum do povo”. Uma 
proposta apresentada por 
Ricardo Ferraço (PmdB-es) 
tem por objetivo autorizar 
que municípios possam 
permitir o uso de praias para 
projetos de inclusão social 
de pessoas com mobilidade 
reduzida.

o projeto (PLs 4/2014) 
altera a Lei 9.636/1998 para 
autorizar que os municípios 
concedam essas permissões, 

por tempo determinado, a 
instituições públicas ou pri-
vadas sem fins lucrativos. o 
projeto também estabelece 
que a área a ser destinada 
para esse fim deverá ter no 
máximo 100 metros quadra-
dos. A ideia, conforme justifi-
ca Ferraço, é facilitar o acesso 
às praias pelas pessoas com 
dificuldades de locomoção. 

o PLs 4/2014 aguarda pare-
cer na Comissão de direitos 
Humanos (CdH). depois 
seguirá para apreciação ter-
minativa pela Comissão de 
Constituição  e Justiça (CCJ).

A proibição de valores diferentes gera aumento de preço, segundo Requião

O relator, Luiz Henrique, diz que a medida não aumenta despesa pública
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Teles poderão alertar sobre fim de desconto
A Comissão de Ciência e 

Tecnologia (CCT) pode votar, 
amanhã, o substitutivo ao PLs 
18/2012, do senador Ciro No-
gueira (PP-Pi), que impõe nova 
regra à oferta de descontos nas 
tarifas e preços dos serviços de 
telecomunicações.

de acordo com o projeto, 
os usuários beneficiados com 
descontos de tarifa deverão ser 
informados sobre o término do 
abatimento com antecedência 
mínima de 30 dias, por meio a 
ser definido em ato normativo 
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel).

A matéria, que já foi apro-

vada na Comissão de Assun-
tos econômicos (CAe) e na 
Comissão de meio Ambiente 
(CmA), recebeu voto favorável 
do relator na CCT, Aloysio Nu-
nes Ferreira (PsdB-sP).

Como tramita em caráter 
terminativo na CCT, o texto, 
se aprovado, vai direto para a 
Câmara, a não ser que haja re-
curso para votação no Plenário.

Carregadores 
Também poderá ser votado 

na CCT projeto que  estabelece 
a padronização dos carrega-
dores de celulares. o autor 
da proposta (PLs 96/2014), 

o senador licenciado Wilder 
morais (dem-Go), lembra 
que, com o uso da internet, os 
celulares se descarregam mais 
rapidamente e nem sempre os 
usuários estão com os próprios 
carregadores.

Pela proposta, apenas os ce-
lulares que obedecerem à pa-
dronização da Anatel poderão 
receber o incentivo fiscal do 
Programa de inclusão digital.

o projeto tem voto favorável 
do relator Alfredo Nascimento 
(PR-Am), com emendas. ele 
entende que a proposta é im-
portante também para reduzir 
a produção de lixo eletrônico.
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A CPi dA Petrobras exclusiva 
do senado tem reunião agen-
dada para quarta-feira, às 
10h15. Na pauta, a votação de 
seis requerimentos. Um deles, 
apresentado por Antonio Car-
los Rodrigues (PR-sP), pede 
que a Assembleia Legislativa 
do estado do Rio de Janeiro 
repasse a documentação re-
lativa à CPi que investigou o 
acidente na plataforma P-36.

A P-36, que fi cava no cam-
po de Roncador, na Bacia de 
Campos, a 130 quilômetros 
da costa do Rio de Janeiro, 
naufragou em 2001, causando 
a morte de 11 trabalhadores. 
de acordo com um relatório 
da Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP) e da marinha, o 
acidente foi consequência de 
erros de projeto, manutenção 
e operação. o relatório fi nal da 
CPi da Assembleia Legislativa 
do estado do Rio de Janeiro 
sugeriu que a Petrobras fosse 
responsabilizada criminal-
mente por negligência e im-

prudência, que causaram a 
explosão da plataforma.

A CPi também pode votar 
na quarta-feira requerimen-
tos para que o Tribunal de 
Contas da União (TCU) envie 
cópias de todas as ações de 
fiscalização realizadas pela 
instituição em relação à com-
pra da refi naria de Pasadena, 
no Texas (eUA).

Devolução
o tribunal aprovou no dia 

23 o relatório do ministro José 
Jorge que determinou que 
dirigentes e ex-dirigentes da 
Petrobras devolvam aos cofres 
da estatal Us$ 792,3 milhões 
por causa dos prejuízos de-
correntes da aquisição da 
refi naria. o mesmo relatório 
exime de responsabilidade os 
integrantes do Conselho de 
Administração da Petrobras, 
à época presidido pela então 
ministra da Casa Civil dilma 
Rousseff , hoje presidente da 
República.

o decreto que criou a Polí-
tica Nacional de Participação 
social, com o objetivo de 
estreitar e fortalecer os meca-
nismos de diálogo entre a so-
ciedade civil e a administração 
pública federal, será debatido 
no senado amanhã. o assunto 
é tema de audiência pública 
na Comissão de direitos Hu-
manos (CdH) e terá entre os 
debatedores o secretário-geral 
da Presidência da República, 
Gilberto Carvalho, com a 
possibilidade de a população 
participar da discussão de 
forma virtual.

A Política Nacional de Par-
ticipação social foi instituída 
em maio deste ano pelo de-
creto 8.243/2014, que fi cou 
conhecido como o “decreto 
dos conselhos populares”. o 
ato prevê a participação social 
como método de governo, 
disciplinando os mecanismos 

criados para compartilhar 
decisões sobre programas e 
políticas públicas, tais como 
conselhos, conferências, ou-
vidorias, mesas de diálogo, 
consultas públicas, audiências 
públicas e ambientes virtuais 
de participação social.

“Inconstitucional”
A medida, no entanto, foi 

duramente criticada pela 
oposição, que a considerou 
inconstitucional e confl itante 
com os meios de participação 
democrática já existentes. A 
audiência pública foi pro-
posta pela senadora Ana Rita 
(PT-es). entre os debatedores 
estão confi rmados — além do 
ministro Gilberto Carvalho 
— o coordenador do Núcleo 
de estudos para a Paz e os 
direitos Humanos da Uni-
versidade de Brasília (UnB), 
José Geraldo de sousa Junior; 

a presidente do Conselho Na-
cional de segurança Alimentar 
e Nutricional (Consea), maria 
emília Pacheco; e represen-
tantes de movimentos sociais.

quem tiver interesse em 
participar poderá fazê-lo por 
meio do Portal e-Cidadania, 
no link www12.senado.gov.br,  
e do Alô senado, por meio do 
número 0800 612211. A audi-
ência pública está marcada 
para as 9h, no Plenário 9 da 
Ala Alexandre Costa.
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A Comissão de orçamento 
(Cmo) poderá votar, nesta 
semana ou na próxima, 
quatro projetos autorizan-
do a abertura de créditos 
orçamentários para órgãos 
do Judiciário e do executivo. 
Conforme o cronograma di-
vulgado recentemente pelo 
presidente do colegiado, 
deputado devanir Ribeiro 
(PT-sP), a intenção é ana-
lisar relatórios e emendas 
até 15 de agosto para que 
os pareceres sejam encami-
nhados à mesa do Congresso 
Nacional até 16 de agosto.

o primeiro projeto (PLN 
6/2014) abre crédito suple-
mentar de R$ 333 milhões 
para a secretaria de Portos. 
o dinheiro vai permitir o 
aumento da participação da 
União no capital das Com-
panhias docas de são Paulo, 
Rio Grande do Norte, Rio de 
Janeiro e espírito santo.

Também será analisado o 
PLN 7/2014, com crédito es-
pecial de R$ 58 milhões para 
o ministério dos Transportes. 
Parte da verba vai para o 
departamento Nacional de 
infraestrutura de Transportes 
(dnit), a fi m de reajustar con-
tratos de obras ferroviárias.

devem ser votados tam-
bém o PLN 8/2014 e o PLN 
9/2014, que autorizam, 
respectivamente, R$ 18,5 
milhões e R$ 41 milhões de 
créditos especiais para o 
ministério Público da União 
e Justiças Federal, eleitoral e 

do Trabalho. A maior parte 
dos recursos deverá ajudar 
na reforma, construção e 
ampliação de edifícios de 
tribunais em diferentes 
estados brasileiros.

Previstos pela Consti-
tuição e definidos na Lei 
4.320/1964, os créditos 
adicionais são um instru-
mento usado pelo governo 
para alterar o orçamento 
vigente e atender as ne-
cessidades dos órgãos da 
administração pública. os 
créditos suplementares são 
destinados ao reforço de 
dotação orçamentária que 
já consta no orçamento. o 
crédito especial, por sua vez, 
é destinado a despesa para 
a qual não haja dotação or-
çamentária específi ca.

Orçamento
Nos próximos dias, a Cmo 

deve votar também o parecer 
preliminar à proposta da Lei 
de diretrizes orçamentá-
rias (Ldo) para 2015 (PLN 
3/2014). É o que espera 
o relator, Vital do Rêgo 
(PmdB-PB). o relatório pre-
liminar contém regras para 
apresentação de emendas.

A Ldo deveria ter sido 
votada até 17 de julho. Como 
isso não ocorreu, o Congres-
so não entrou em recesso. A 
Ldo contém as diretrizes 
que orientam a elaboração 
do orçamento anual. A ini-
ciativa é exclusiva do chefe 
do Poder executivo. 

CPI pode receber documentos sobre a P-36
Requerimento de Antônio Carlos Rodrigues pede à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o envio de documentos relativos à CPI que investigou o acidente na Bacia de Campos

O acidente em 2001 matou 11 trabalhadores e foi consequência de erros no projeto e na manutenção, segundo a Marinha

Secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho vai debater formas de diálogo do governo com a sociedade

Créditos para órgãos públicos 
estão na pauta de comissão

Ministro vai discutir conselhos populares

PaRTiCiPe aMaNHã, ÀS 9h
` Portal e-Cidadania: 
www.senado.leg.br/ecidadania

` Tempo real: 
http://bit.ly/CDHparticipacaoEC
` Facebook: eCidadaniaSF
` Twitter: @e_cidadania
` TV: www.senado.leg.br/TV
` alô Senado: 8 612211
` Taquigrafi a: 
http://bit.ly/comissaoDireitosHumanos
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Publicidade institucional 
nas eleições terá mais rigor 

Projeto de lei pretende proibir a veiculação de propaganda institucional no período eleitoral. 
Descumprimento seria crime de improbidade administrativa, tornando o agente político inelegível

Projeto de Humberto aguarda parecer de Gleisi e, se aprovado a tempo, pode valer para as eleições municipais de 2016

Vinte anos de plantio dos transgênicos são tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira

Eduardo Braga busca solução para deslocamento nos grandes centros urbanos

A ReALiZAÇão de publici-
dade institucional nos três me-
ses que antecedem as eleições 
poderá se tornar mais difícil 
caso seja aprovado projeto 
de lei do senador Humberto 
Costa (PT-Pe), o PLs 304/2013. 
A proposta torna mais rígida a 
Lei 9.504/1997, que estabelece 
normas para as eleições. 

Pelo texto, os agentes e servi-
dores públicos fi cam proibidos 
de realizar ou autorizar a re-
alização de publicidade insti-
tucional dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos ou da 
administração indireta.

o autor afirma que, nas 
últimas eleições municipais, 
observou-se um abuso da 

propaganda institucional de 
governos para infl uenciar o 
voto do eleitor. Atualmente, a 
lei proíbe apenas a autorização 
da publicidade institucional, 
mas não a realização da pro-
paganda em si. 

— A iniciativa pretende 
tornar mais efetivas as regras 
referentes à proibição da pro-
paganda institucional no perí-
odo da propaganda eleitoral, 
responsabilizando não apenas 
a autoridade que autorizá-la, 
mas também a que realizá-la 
— afi rmou Humberto.

o projeto também amplia 
a proibição aos agentes pú-
blicos de todas as esferas 
administrativas e que estejam 
ou não em disputa eleitoral. 

Previsto na lei, o descumpri-
mento da regra é crime de 
improbidade administrativa, 
podendo resultar na cassação 
do registro ou do diploma do 
agente  político, o que o torna 
inelegível.

o PLs aguarda relatório da 
senadora Gleisi Hoff mann (PT-
PR) na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ). 
se for aprovado na CCJ e não 
houver recurso para votação 
em Plenário, segue direto para 
a Câmara dos deputados. mas, 
para valer para as próximas 
eleições de prefeitos, em 2016, 
o projeto deve virar lei com 
pelo menos um ano de ante-
cedência do pleito, segundo a 
Constituição federal. 

Tecnologia para melhorar 
trânsito entra em discussão

Audiência avalia impacto de transgênicos

Casa de Saúde do Índio no 
Amapá será tema de debate

está para ser votado na 
Comissão de Assuntos eco-
nômicos (CAe) o Projeto de 
Lei do senado 13/2014, que 
altera o Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) 
e a Política Nacional de 
mobilidade Urbana (Lei 
12.587/2012) para determinar 
a utilização de aportes tec-
nológicos no planejamento 
e na operação do trânsito de 
veículos e nos sistemas de 
mobilidade urbana.

A proposta, de autoria de 
eduardo Braga (PmdB-Am), 
pretende expandir a utiliza-
ção da tecnologia da informa-
ção (Ti) para otimizar o uso 
da infraestrutura já existente, 
racionalizando recursos. 
Um exemplo dessa prática 
seria a adoção de semáforos 
programados e de rodízio de 
veículos, como acontece em 
são Paulo. 

Hardware/software
Na justifi cação do projeto, 

o senador destaca o aumento 
do tempo dos deslocamentos 
em grandes centros urbanos, 
cuja solução, segundo ele, 
não pode ser centrada ape-
nas na expansão da oferta de 
espaços viários, mas na apli-
cação de novas tecnologias. 

“enquanto o ‘hardware 
urbano’ se preocupa em 
priorizar grandes obras, como 
pontes, metrô, vias expressas, 
o ‘software urbano’ se preo-
cupa em racionalizar as obras 
já existentes”, explica.

A relatora do projeto na

CAe, senadora Ana Amélia 
(PP-Rs), concorda com a 
necessidade de mudanças 
urgentes nas diretrizes 
que orientam a ação das 
prefeituras em relação ao 
trânsito e à mobilidade das 
pessoas. Para ela, como 
resultado das políticas 
federais  de ampliação 
da produção e venda de 
veículos de passeio, as 
cidades brasileiras têm 
observado uma crescente 
queda na qualidade de vida 
da população, em função de 
congestionamentos cada vez 
mais longos. 

Transporte coletivo
Ana Amélia defende que 

a verdadeira solução virá 
somente quando as cidades 
colocarem o transporte 
coletivo como ponto central 
de suas ações: 

— o exemplo de cidades 
como Los Angeles (eUA) 
demonstra que, mesmo com 
orçamentos robustos, não 
é possível expandir as vias 
na mesma proporção do 
crescimento do transporte 
individual. A efetiva solução 
dos congestionamentos em 
nossas cidades depende 
diretamente do investimento 
dos recursos públicos, que 
são escassos, na melhoria 
dos sistemas de transporte 
coletivo.

Caso aprovado na CAe, o 
texto vai para a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
em decisão terminativa.

No ano em que se comple-
tam 20 anos da aprovação do 
primeiro alimento transgênico 
no mundo, o uso das sementes 
modifi cadas ainda provoca 
dúvidas e polêmica entre agri-
cultores e cientistas quanto ao 
impacto que essa produção 
pode ter na população e no 
meio ambiente. Para discutir 
as consequências do cultivo 
de transgênicos no país e no 
exterior, a Comissão de di-
reitos Humanos e Legislação 
Participativa (CdH) promove 
audiência pública interativa 
na quarta-feira.

Proposto pela presidente da 

comissão, senadora Ana Rita 
(PT-es), o debate tratará dos 
impactos desse tipo de cultura 
nas populações rurais e urba-
nas, na soberania alimentar 
dos povos e sobre a natureza, 
a terra, a água e as sementes e 
as economias, principalmente 
dos países da América do sul. 

entre os convidados estão o 
professor Rubens onofre No-
dari, da Universidade Federal 
de santa Catarina; o professor 
Paulo Kageyama, da escola 
superior de Agricultura da 
Universidade de são Paulo; 
e João Pedro stédile, que é 
um dos coordenadores do 

 movimento dos Trabalhado-
res sem Terra. 

A audiência pública será 
aberta à participação popular, 
a partir das 14h, no Plenário 7 
da Ala Alexandre Costa.

A Comissão de direitos Hu-
manos e Legislação Participa-
tiva (CdH) se reúne amanhã, 
a partir das 14h, para debater 
as denúncias de violação dos 
direitos humanos na Casa de 
saúde do Índio, em maca-
pá. A audiência pública foi 
proposta pelo senador João 
Capiberibe (PsB/AP).

o senador explicou que os 
índios enfrentam diversos 
problemas, como a falta de 
servidores públicos qualifi -
cados para recebê-los. Além 
disso, não há profi ssionais 
de saúde e o número de 
leitos não é sufi ciente. Uma 
reportagem publicada pelo 

site de notícias G1, em julho, 
informou que representantes 
do ministério Público Federal 
estiveram na Casa do Índio 
e viram a precariedade do 
serviço prestado, com falta de 
medicamentos e equipamen-
tos hospitalares enferrujados.

entre os convidados para o 
debate estão o secretário es-
pecial da saúde indígena do 
ministério da saúde, Antônio 
Alves de souza, a enfermeira 
da Casa de saúde do Índio 
simone Angélica Alves de 
souza Costa e o cacique da 
Associação Wajãpi Terra 
Ambiente e Cultura, Kumaré 
Waiãpi.

PaRTiCiPe QUaRTa, ÀS 14h
` Portal e-Cidadania: 
www.senado.leg.br/ecidadania

` Tempo real: 
http://bit.ly/CDHtransgenicosEC
` Facebook: eCidadaniaSF
` Twitter: @e_cidadania
` TV: www.senado.leg.br/TV
` alô Senado: 8 612211
` Taquigrafi a: 
http://bit.ly/comissaoDireitosHumanos


