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Proposta amplia 
a composição do 
Conselho Nacional 
de Justiça  2 

Cadastro único 
de segurados e 
beneficiários é 
tema de projeto  4

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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CPI mista ouve Cerveró sobre 
apartamento de R$ 7,5 milhões
Imóvel em Ipanema, no Rio, pertenceria a empresa 
com sede no Uruguai. Contrato de aluguel estaria em 
nome da esposa do ex-diretor da Petrobras responsável 
por laudo que embasou compra de refinaria nos EUA

Ex-diretor da área 
internacional 
da Petrobras, 

Nestor Cerveró presta 
esclarecimentos hoje sobre 
local onde morou em 
Ipanema e sobre denúncias 
de que teria repassado 

imóveis a parentes. Pela 
manhã, líderes partidários 
se reúnem para decidir 
os rumos da CPI após 
depoimentos de outro 
ex-diretor, Paulo Roberto 
Costa, à Polícia Federal e ao 
Ministério Público.  3 Cerveró (2º à esq.) depõe à CPI do Senado, em maio, com o deputado Marco Maia e os senadores Vital do Rêgo e José Pimentel

Novo Supersimples  
vigora em janeiro de 2015

Senado debaterá casos de 
racismo dentro de campo

Com a publicação no 
Diário Oficial da regu-
lamentação do novo 
Supersimples, mais de 
140 setores econômicos 
se beneficiarão, a partir 
de 1º de janeiro de 2015, 
de uma nova forma de 
tributação, baseada no 
faturamento. Com a 

mudança, atividades 
como fisioterapia, cor-
retagem de seguros, 
odontologia, psicologia, 
auditoria, jornalismo 
e publicidade poderão 
usar o sistema, que re-
duz a taxação e simpli-
fica o processo de reco-
lhimento de tributos.  4

Apenas em 2014, quatro 
casos envolvendo jogado-
res e árbitros ganharam 
repercussão nacional so-
bre preconceito racial. 

O debate “O racismo 
sofrido nos campos de 
futebol pelos jogadores 

negros” terá como con-
vidadas as ministras de 
Direitos Humanos e de 
Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, além de 
representantes da socie-
dade civil e dos clubes de 
futebol.  2

De acordo com a Lei Complementar 147/2014,  
profissionais liberais, como odontólogos, poderão 

aderir à tributação simplificada do Supersimples

Em mais recente caso de injúria racial, 
torcedora do Grêmio xingou de “macaco” o 
goleiro do Santos, Aranha, durante partida

Renan: presidente 
assumirá com 
Orçamento aprovado 

O vencedor ou vencedora da elei-
ção para a Presidência da Repú-
blica vai iniciar o mandato em ja-
neiro com o Orçamento para 2015 
aprovado pelo Legislativo. A previ-
são é do presidente do Senado e do 
Congresso, Renan Calheiros. Ele 
acredita que a proposta orçamen-
tária só será votada após o segun-
do turno das eleições, mas antes 
do início do recesso parlamentar, 
marcado para 23 de dezembro.  4
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OS xINgAMENtOS DIRI-
gIDOS ao goleiro Aranha, do 
Santos, no dia 28 de agosto, 
durante partida contra o 
grêmio, em Porto Alegre, re-
acenderam a polêmica sobre 
racismo e injúria racial no 
futebol brasileiro. A questão 
será debatida na Comissão 
de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa do Senado 
(CDH), em audiência pública 
a ser agendada.

Uma emissora de tV flagrou 
o momento em que torcedores 
gremistas insultaram o atleta, 
chamado de “macaco”. O fato 
ganhou espaço na imprensa 
e nas redes sociais na últi-
ma semana. Os torcedores, 
já identificados, podem ser 
indiciados por injúria racial.

A injúria racial está tipificada 
no artigo 140, § 3º do Código 
Penal Brasileiro e consiste em 
ofender a honra de alguém 
com a utilização de elementos 
referentes a raça, cor, etnia, 
religião ou origem. A pena por 
esse crime pode chegar a três 
anos de prisão, além de multa. 
Já o racismo, previsto na Lei 
7.716/1989, implica conduta 
discriminatória dirigida a um 
determinado grupo ou cole-
tividade. Considerado mais 
grave pelo legislador, o crime 
de racismo é imprescritível e 
inafiançável.

A atitude dos torcedores 
motivou o senador Paulo Paim 
(Pt-RS) a apresentar um re-
querimento para a realização 
do debate. O pedido de Paim 

ainda precisa ser aprovado 
pela CDH, mas é praxe na 
comissão acatar as solicitações 
de debate apresentadas pelos 
parlamentares.

O caso aumenta a lista de 
episódios de injúria racial em 
partidas de futebol do país. Só 
em 2014, ganharam repercus-
são pelo menos outros três 
casos envolvendo jogadores 
e árbitros.

O debate “O racismo sofrido 
nos campos de futebol pelos 
jogadores negros” vai convidar 
as ministras da Secretaria de 
Direitos Humanos, Ideli Sal-
vatti, e da Secretaria de Políti-
cas de Promoção da Igualdade 
Racial, Luiza Bairros, além de 
representantes da sociedade 
civil e de clubes de futebol.

Aguarda designação de 
relator na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) proposta de emenda 
à Constituição que inclui 
na composição do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) um 
ministro do tribunal Supe-
rior Eleitoral, um do Superior 
tribunal Militar, um juiz de 
tribunal regional eleitoral e 
um juiz-auditor da Justiça 
Militar da União. Eles seriam 
indicados pelos respectivos 
tribunais superiores.

Atualmente, o CNJ é com-
posto por 15 conselheiros, 
sendo 9 magistrados, 2 mem-
bros do Ministério Público, 
2 advogados e 2 cidadãos 
de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. O autor da 
PEC 21/2014, Romero Jucá 
(PMDB-RR), observa que, 
dos tribunais superiores de 
composição permanente, 
apenas o Superior tribunal 

Militar não é representado.
“A inclusão de um ministro 

do StM e de um juiz-auditor 
da Justiça Militar da União 
virá contribuir para a maior 
representatividade do con-
selho e para o melhor de-
sempenho de suas nobres 
atribuições constitucionais”, 
argumenta o senador.

Jucá acrescenta que a in-
clusão de representantes da 
Justiça Eleitoral no CNJ — um 
ministro e um juiz de tribunal 
regional eleitoral — afasta 
a possibilidade de ingerên-
cia política, preservando 
a imparcialidade dos seus 
integrantes e outorgando 
transparência e lisura ao 
processo eleitoral. O sena-
dor argumenta que essas 
Justiças especializadas não 
devem ficar de fora do CNJ, 
que controla a atuação ad-
ministrativa e financeira do 
Poder Judiciário.

Injúria racial no futebol 
será tema de audiência

Injúria racial consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, 
cor, etnia, religião ou origem. Considerado mais grave, o racismo é imprescritível e inafiançável

Goleiro do Santos, Aranha sofreu xingamentos por parte da torcida do Grêmio, no Rio Grande do Sul, por sua raça

Anibal Diniz defende 
ampliação da internet

Casildo espera estímulo 
ao uso de energia solar

PEC amplia composição 
do Conselho de Justiça

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

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 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

Ao relatar participação 
no 14º Congresso Latino-
-Americano de Satélites, no 
Rio de Janeiro, Anibal Diniz 
(Pt-AC) voltou a cobrar a 
universalização da banda 
larga no país. Segundo ele, o 

evento revelou que o mercado brasileiro de 
satélites é um dos mais atrativos do mundo.  

O senador disse que especialistas em saté-
lites apresentaram tecnologias que permitem 
explorar melhor recursos para atendimento 
de internet em banda larga, o que ajudaria 
a levar o serviço a regiões isoladas. Ele lem-
brou que, em regiões do Acre, o custo para o 
usuário é alto, além de a conexão ser difícil.

Casildo Maldaner (PMDB-
SC) comemorou ontem a 
possibilidade de o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
financiar projetos de geração 
de energia elétrica a partir da 

radiação solar. Para o senador, a iniciativa pode 
representar a mudança da matriz energética 
brasileira.

Esse financiamento, disse Casildo, pode 
ganhar força se for aprovado projeto de Ataí-
des Oliveira (Pros-tO) que isenta do Imposto 
de Importação a aquisição de materiais e 
 componentes destinados à produção de 
energia solar.

Chefes de gabinete discutem 
estratégias de atendimento

Chefes de gabinete do Se-
nado reúnem-se hoje, às 17h, 
com o diretor-geral da Casa, 
Luiz Fernando Bandeira, para 
tratar de necessidades dos ga-
binetes e estratégias de aten-
dimento para  aprimoramento 
dos trabalhos.

A reunião foi convocada 

após divulgação de pesquisa 
de satisfação dos gabinetes 
que apresentou melhoras 
na percepção de qualidade 
em quase todos os quesitos 
examinados. As perguntas, 
enviadas por e-mail de 18 de 
junho a 26 de agosto, foram  
respondidas por 60 gabinetes.

 `CPMi DA PetrobrAs  nestor Cerveró
10h Avalia denúncias de delação  premiada. 
Às 14h30, depoimento de Nestor Cerveró.
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Em carta enviada ao juiz 
Sergio Fernando Moro, da 13ª 
Vara Criminal de Curitiba,  
Ciro Nogueira (PP-PI) abriu 
mão ontem de “qualquer tipo 
de segredo de Justiça sobre 
qualquer alegação” e afirmou 
que renunciará ao mandato 
de senador se for comprovado 
algum vínculo “ilegal ou im-
próprio” entre ele e o ex-diretor 
da Petrobras Paulo Roberto 
Costa, que delatou dezenas 
de políticos em depoimento à 
Polícia Federal.

O documento foi motiva-
do, informou o gabinete do 
senador, pela publicação de 
reportagens segundo as quais o 
parlamentar teria envolvimen-
to com o ex-diretor da empresa, 
entre elas a matéria intitulada 

“Doleiro pagou passagens 
aéreas para assessores de se-
nadores”, do jornal O Estado 
de S. Paulo de ontem.

Ex-diretor de Abastecimento 
e Refino da empresa, Paulo 
Roberto Costa prestou vários 
depoimentos sobre a investi-
gação, em agosto, utilizando o 
benefício da delação premiada. 
Ele teria citado nomes de po-
líticos beneficiados que foram 
divulgados em reportagem 
recente da revista Veja, entre 
eles o do senador piauiense.

também citado em reporta-
gens sobre o depoimento de 
Costa, Romero Jucá (PMDB-
RR) mandou um ofício na 
segunda-feira ao procurador-
-geral da República, Rodrigo Ja-
not, colocando-se à disposição 

para prestar quaisquer esclare-
cimentos necessários quanto 
às alegações de que estaria 
envolvido em irregularidades 
na Petrobras. Jucá informou 
que está pronto para ser ouvido 
pelo Ministério Público, inde-
pendentemente de autorização 
do Supremo tribunal Federal, 
o que lhe é assegurado por ser 
parlamentar.

Na carta ao procurador, o se-
nador diz considerar inadmis-
sível que tenha sido envolvido 
nas denúncias publicadas pela 
revista Veja. Para Jucá, a revista 
age de forma irresponsável ao 
mencionar nomes de políticos 
supostamente envolvidos com 
o ex-diretor da Petrobras Paulo 
Roberto Costa sem apresentar 
dados e provas. 

O Ex-DIREtOR DA área Internacional 
da Petrobras Nestor Cerveró depõe 
hoje, às 14h30, na CPI mista que inves-
tiga denúncias de irregularidades na 
estatal. Cerveró vai falar sobre a compra 
da refinaria de Pasadena, no texas 
(EUA), por ter sido autor do resumo 
executivo que embasou a decisão a 
favor do negócio, que custou US$ 1,24 
bilhão aos cofres da empresa. 

Além de denúncia de que teria 
repassado imóveis a familiares logo 
após o caso Pasadena ter surgido na 
imprensa, Cerveró será questionado 
sobre um apartamento onde morou 
durante cinco anos em Ipanema, no 
Rio de Janeiro. O imóvel é cotado em 
R$ 7,5 milhões e, segundo a revista 
Veja, pertence a uma empresa offshore 
com sede no Uruguai. Offshores são 
empresas abertas fora dos países de 
origem dos proprietários, em geral 
para fugir da tributação.

Os integrantes da CPI mista querem 
ouvir também a esposa de Cerveró, 
Patrícia. O contrato de aluguel, de 
acordo com a revista, está no nome 
dela. Dois pedidos de integrantes 
da CPI foram apresentados para o 
depoimento de Patrícia Cerveró e se 
juntam aos mais de 400 requerimentos 
pendentes de análise pelo colegiado. 
Para que ela seja ouvida, é preciso que 

um dos requerimentos seja aprovado 
em reunião deliberativa.

O resumo executivo elaborado por 
Cerveró foi considerado técnica e ju-
ridicamente falho por Dilma Rousseff, 
ministra da Casa Civil e presidente do 
conselho na época, por omitir duas 
cláusulas contratuais: a Put Option, 
determinando que, em caso de de-
sacordo entre os sócios, a outra parte 
seria obrigada a adquirir o restante 
das ações; e a Marlim, que garantia à 
sócia da Petrobras, Astra Oil, um lucro 
de 6,9% ao ano.

Reunião de líderes
Antes do depoimento, líderes par-

tidários vão se reunir no gabinete do 
presidente da comissão, Vital do Rêgo 
(PMDB-PB), para decidir sobre os 
rumos do trabalho após informações 
sobre a delação premiada de outro 
ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto 
Costa, preso pela Polícia Federal na 
Operação Lava-Jato. Em depoimentos 
ao Ministério Público e à Polícia Fede-
ral, Costa citou nomes de autoridades 
do Legislativo e do Executivo.

— Entendemos que as denúncias são 
sérias. Precisam ter a chancela da Jus-
tiça no que diz respeito à conferência 
desses dados que estão sendo motivo 
de especulação na imprensa. E temos 

que tomar as providências necessárias 
e cabíveis diante da gravidade dos fatos 
— disse Vital à Rádio Senado.

Vital pediu na segunda-feira, à 
Justiça Federal do Paraná, acesso a 
todas as informações referentes aos 
depoimentos de Costa. Além disso, há 
um requerimento apresentado pelo 
deputado federal Rubens Bueno (PPS-
PR), que solicita que aquele material 
seja entregue à CPI mista.

Segundo o senador, a convocação 
de Costa pela CPI mista já tinha sido 

aprovada antes mesmo do processo 
de delação premiada. O ex-diretor da 
Petrobras já depôs à CPI do Senado. A 
presença dele na CPI mista, explicou 
Vital, pode ser simultânea ao recebi-
mento dos documentos da delação.

O presidente da CPI mista explicou 
que a delação premiada de Costa, 
devido ao foro privilegiado de alguns 
acusados, precisa ser homologada 
pelo Supremo tribunal Federal (StF). 
O relator do processo deverá ser o 
ministro teori Zavascki.

Cerveró fala hoje sobre imóvel em Ipanema
Parlamentares pretendem convocar também a mulher do ex-diretor da Petrobras. Ela assinava contrato de aluguel do apartamento, que seria de empresa com sede no Uruguai

Vital do Rêgo (C), presidente da CPI, e José Pimentel (D), relator, ouvem depoimento de Cerveró

Ciro Nogueira e Romero Jucá negam 
envolvimento com ex-diretor da Petrobras

O líder do PSB no 
Senado, Rodrigo 
Rollemberg (DF), 
informou ontem 
que o partido en-
trará com pedido 
à Justiça para ter 
acesso ao conteúdo 
integral dos depoi-
mentos recentes do 
ex-diretor da Petrobras Paulo 
Roberto Costa à Polícia Fede-
ral e ao Ministério Público.

Costa fez acordo de delação 
premiada e passou às autori-
dades uma lista com dezenas 
de políticos que teriam sido 
beneficiados por um esque-
ma de corrupção na estatal, 
entre eles o ex-governador 
de Pernambuco Eduardo 
Campos, que morreu no mês 
passado num desastre aéreo 

em Santos (SP) e 
era candidato do 
PSB à Presidência.

— O que mais 
nos deixa indigna-
dos é a impossibi-
lidade de defesa 
de nosso ex-gover-
nador e presidente 
— afirmou.

Rollemberg leu nota ofi-
cial do PSB emitida após as 
denúncias. Assinada pelo 
presidente do partido, Ro-
berto Amaral, lembra que 
Eduardo Campos vinha 
criticando a “administração 
antirrepublicana” da petro-
lífera nacional e, além disso, 
já defendia a inclusão das 
obras da Refinaria Abreu e 
Lima como um dos itens a 
serem investigados pela CPI.

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) 
anunciou que, na companhia de Cris-
tovam Buarque (PDt-DF) e Rodrigo 
Rollemberg (PSB-DF), se reunirá hoje 
com o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, para cobrar um cro-
nograma em relação às denúncias do 
ex-diretor de Refino e Abastecimento 
da Petrobras Paulo Roberto 
Costa. O senador quer saber 
quando os detalhes revela-
dos poderão ser divulgados 
à sociedade.

— É necessário irmos 
até o procurador-geral da 
República e sabermos em 
quanto tempo se espera vi-

rem de Curitiba os passos da delação 
premiada. Se há, de fato, pessoas com 
foro privilegiado, em quanto tempo 
terá a devida denúncia chegado ao 
Supremo tribunal Federal e quando 
isso será de conhecimento de toda a 
sociedade brasileira — explicou.

Para Randolfe, a Petrobras se trans-
formou, no governo do 
Pt, em caso de polícia. Ele 
ressaltou que o escândalo 
revelado por Paulo Roberto 
Costa, envolvendo propinas 
em contratos com fornece-
dores da estatal, não pode 
ficar para ser resolvido 
somente após as eleições.

Cristovam Buarque (PDt-DF) co-
mentou ontem, em Plenário, o que 
chamou de dois escândalos: a baixa 
qualidade da educação brasileira e a 
corrupção na Petrobras. O senador fez 
referência a reportagem da revista Veja 
que informa o suposto envolvimento 
de vários deputados e senadores em 
desvios na estatal. Para ele, 
o texto provocou espanto, 
mas não surpreendeu, pois 
eram fatos já imaginados ou 
conhecidos, ainda que não 
provados.

Cristovam fez uma defesa 
do patrimônio, da tecnologia 
e da história da Petrobras, 

mas criticou a forma como os governos 
do Pt têm conduzido a empresa. 

O senador também lamentou os re-
sultados do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, o Ideb, de 2013. 
Ele disse que as notícias sobre a baixa 
qualidade da educação brasileira já não 
espantam e nem surpreendem; porém, 

são também um escândalo, 
em sua avaliação. Ele lem-
brou que o Brasil paga ao 
professor um dos salários 
mais baixos do mundo.

— A maior de todas as 
corrupções deste país é o 
abandono da educação das 
nossas crianças — afirmou. 

PSB defende Eduardo Campos e 
quer acesso a depoimento de Costa

Randolfe pede informações sobre denúnciasCristovam critica grandes escândalos no país
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A primeira parte da regu-
lamentação do novo Super-
simples (Lei Complementar 
147/2014) foi publicada na 
segunda-feira no Diário Oficial 
da União (DOU). A partir de 
1º de janeiro de 2015, mais 
de 140 setores econômicos 
poderão se beneficiar de uma 
nova forma de tributação, 
baseada no faturamento. A 
adesão será possível para 
empresas com faturamento 
anual de até R$ 3,6 milhões. 
O restante da regulamentação 
deverá ser publicado no DOU 
até dezembro.

todo o setor de serviços, 
bem como a indústria e o 
comércio atacadista de refri-
gerantes, será acolhido pelo 
Supersimples. Até então, a 
opção por essa forma de tri-
butação só havia sido dada 
ao comércio varejista. Com 
a mudança, atividades como 
fisioterapia, corretagem de 
seguros, odontologia, psico-
logia, auditoria, jornalismo e 
publicidade também poderão 
desfrutar do sistema, que 
reduz a taxação e simplifica 

o processo de recolhimento 
de tributos.

As alíquotas a serem apli-
cadas vão variar de 16,93% a 
22,45%. A expectativa é de que 
o Supersimples alcance mais 
de 450 mil empreendimentos e 
gere uma economia de tributos 
de até 40%, segundo dados do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae).

A Lei 147/2014 também 
admite um teto maior de fatu-
ramento para incentivar a ex-
portação entre as empresas de 
pequeno porte. Assim, serão 
incluídos empreendimentos 

com renda bruta anual de 
R$ 7,2 milhões, desde que 
R$ 3,6 milhões tenham sido 
obtidos no mercado interno e 
R$ 3,6 milhões em exportações 
de mercadorias e serviços.

A nova regulamentação 
do Supersimples havia sido 
sancionada, com vetos, pela 
presidente Dilma Rousseff em 
agosto. A iniciativa altera a Lei 
geral das Micros e Pequenas 
Empresas (Lei Complementar  
123/2006) e reduz a burocracia 
na criação e no fechamento de 
empreendimentos e elimina 
distorções tarifárias nesses 
segmentos econômicos.

O PRESIDENtE DO Senado, 
Renan Calheiros, garantiu que 
a votação do Projeto de Lei Or-
çamentária Anual (PLOA) de 
2015 ocorrerá antes do recesso 
de dezembro. A proposta foi 
entregue ao Congresso pela 
ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, no dia 28 
de agosto.

O texto reajusta o salário 
mínimo para R$ 788,06 no 
próximo ano. O valor, que 
serve de referência para mais 
de 48 milhões de pessoas, 
representa um aumento de 
8,84% em relação ao salário 
atual, de R$ 724.

O crescimento do produto 
interno bruto (PIB) previsto no 
projeto é de 3% — o que eleva-
ria o total a R$ 5,7 trilhões — e 
a inflação estimada é de 5%. 
A oposição já antecipou que 
deverá mudar alguns números 
apresentados, como as taxas 
de crescimento e de inflação.

Renan Calheiros acredita 
que o Orçamento de 2015 só 
será votado após o segundo 

turno das eleições. Apesar do 
prazo inferior a dois meses 
para a aprovação do projeto, 
que define a arrecadação e 
os investimentos do governo 
federal, ele ressaltou que 
o Congresso Nacional terá 
responsabilidade com o país, 
ao assegurar ao presidente 
eleito uma lei orçamentária 
aprovada. Pela Constituição, 
o recesso parlamentar no final 
do ano começa no dia 23 de 
dezembro.

— O Congresso terá, sim, 
como aprovar. O Brasil está 
 vivendo um momento com-
plexo e delicado de mobili-
zação eleitoral. Uma grande 
maioria do Congresso está 
entregue de corpo e alma às 
campanhas eleitorais, que 
acontecem simultaneamente 
em todos os estados. Então, 
essas matérias mais impor-
tantes ficarão para depois das 
eleições — disse.

O líder do PSDB, Aloysio Nu-
nes Ferreira (SP), minimizou o 
prazo curto para a votação do 

Orçamento de 2015. Segundo 
o senador, o maior desafio do 
Congresso Nacional será alte-
rar os principais parâmetros 
do governo, que prevê um 
crescimento econômico de 
3% e uma inflação máxima de 
6,5%. Aloysio lembrou que, no 

primeiro semestre, o PIB foi 
de -0,8% e a alta nos preços 
chegou a 6,51%, acima do teto 
da meta do governo.

— A presidente Dilma man-
dou para o Congresso uma 
proposta de Orçamento que 
absolutamente nada tem a 

ver com a realidade. Ela está 
estimando, na sua proposta 
orçamentária, um crescimen-
to de 3%. Ora, não é possível 
atingirmos esse índice por-
que estamos com o país em 
recessão, parado — afirmou 
o senador.
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As seguradoras deverão 
manter cadastro unificado 
atualizado dos segurados e 
beneficiários dos seguros de 
pessoas, cujo exemplo mais 
relevante é o seguro de vida. 
A medida consta do Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 260/2014, 
apresentado à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

A criação do cadastro tem 
o objetivo de facilitar a loca-
lização e o acesso aos seguros 
por parte dos beneficiários, 
uma vez que ele reunirá as 
informações que constam 
separadamente no banco de 
dados de cada empresa que 
opera no setor, explica o autor 
do projeto, Antonio Carlos 
Rodrigues (PR-SP).

“Muitas vezes, os parentes 
da pessoa falecida desco-
nhecem se esta contratou ou 
não um seguro de vida. Para 
obter essa informação, devem 
se dedicar à árdua tarefa de 
procurar nos arquivos da 
pessoa falecida ou então nas 
principais empresas do mer-

cado”, argumenta o senador 
na justificativa da proposição.

O PLS 260/2014 estabelece 
que o cadastro ficará sob su-
pervisão da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep). 
As informações somente 
poderão ser utilizadas para 
localização e no interesse 
dos beneficiários do contra-
to de seguro. A inclusão das 
informações no cadastro 
dependerá do consentimento 
expresso do segurado, que 
poderá revogá-lo a qualquer 
momento, bem como solicitar 
a exclusão definitiva dos seus 
dados.

Rodrigues observa que 
o projeto prevê regras que 
garantem a preservação da 
vida privada e da intimidade 
do titular do seguro, além de 
estabelecer penalidades para 
aqueles que violarem tais re-
gras. As penalidades incluem 
advertência, suspensão de 
atividades, multa e suspen-
são para atuação no ramo de 
seguros.

Apesar do prazo curto, o presidente do Senado ressaltou que o Congresso terá responsabilidade e vai assegurar ao presidente da República eleito uma lei orçamentária aprovada

Consultórios odontológicos estão entre as novas atividades beneficiadas 

Renan garante votar Orçamento até o recesso

Mudanças no Supersimples valerão a partir de 2015 Projeto prevê criação de cadastro 
único de segurados e beneficiários 

Governo e mercado divergem quanto a projeções para a economia em 2015
As projeções macroeconômicas do 

governo federal para 2015 continuam 
mais otimistas que as do mercado. En-
quanto a previsão do Poder Executivo 
é de 5% de inflação e crescimento real 
do PIB de 3%, a aposta do mercado é 
que a inflação no próximo ano ficará 
ao redor de 6,29% e o produto interno 
bruto (PIB) alcançará um aumento 
de apenas 1,1%. É o que destacam 

as Consultorias de Orçamento da 
Câmara e do Senado em informativo 
conjunto, divulgado esta semana, 
sobre o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) para 2015. 

Entregue pelo Executivo ao Con-
gresso Nacional no fim de agosto, 
a proposta de lei orçamentária fixa 
em R$ 788,06 o salário mínimo para 
o próximo ano. Em abril, o governo 

havia estimado que o salário mínimo 
chegaria a R$ 779,79.

A publicação destaca que, segundo 
a proposta do governo, as despesas 
com a seguridade social (saúde pú-
blica, assistência social e previdência 
social) serão de R$ 784,4 bilhões, 
enquanto a receita da área será de 
R$ 694,8 bilhões. A diferença, de 
R$ 89,5 bilhões, terá de ser coberta 

com outras receitas orçamentárias. 
Os consultores ainda alertam que 
as despesas com o Programa Bolsa 
Família estão previstas em R$ 27,1 
bilhões em 2015, o que corresponde 
a 0,47% do PIB.

A proposta será examinada ini-
cialmente pela Comissão Mista de 
Orçamento (CMO), com relatoria do 
senador Romero Jucá (PMDB-RR).

Segundo Renan, calendário eleitoral faz com que propostas importantes só sejam examinadas após o segundo turno


