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Tamanho das bancadas definirá 
presença em comissões, diz Renan

Presidente do Senado 
garantiu a aplicação 
da proporcionalidade 
na composição dos 
colegiados permanentes

Concluída a eleição 
para os membros 
da Mesa, os 

senadores definirão a 
partir da semana que 
vem a composição das 
comissões permanentes. 
Renan Calheiros afirmou 
que a divisão das vagas 
e as presidências serão 
definidas pelo tamanho 
das bancadas ou blocos 
partidários. Líderes de 
oposição, como Ronaldo 
Caiado, disseram que 
recorrerão à Justiça caso 
a proporção das bancadas 
não seja respeitada.  3Renan disse que os partidos poderão participar das comissões na proporção de seus tamanhos; para Caiado, sem a proporcionalidade, oposição irá à Justiça

Texto propõe 
advertência 
sobre açúcar 
em bebidas

Aéreas 
poderão ter 
mais capital 
estrangeiro

Senadoras 
divergem sobre 
idade mínima para 
mamografia  7

Aproveitamento 
melhor da água  
é objetivo de 
novo projeto  6

Pedido de nova CPI deve ser 
concluído semana que vem

Se o projeto de lei do 
senador José Medeiros for 
aprovado, as embalagens 
terão de conter mensa-
gens e imagens de alerta 
sobre os males causados 
pelo consumo excessivo 
de açúcar. Elaboração 
das advertências será res-
ponsabilidade do Minis-
tério da Saúde.  6

Projeto do senador Fle-
xa Ribeiro retira o limite 
de 20% de participação 
estrangeira no capital 
das empresas aéreas na-
cionais. Para ele, medida 
resultará no aumento de 
cidades atendidas e na 
diminuição de tarifas.  8

O líder do PSDB no Se-
nado, Cássio Cunha Lima, 
afirmou que conseguirá 
obter as 27 assinaturas 
de senadores necessárias 
para criar uma nova CPI 

da Petrobras. Segundo ele, 
quatro parlamentares go-
vernistas da Casa deverão 
apoiar o pedido. Na Câma-
ra, serão necessárias pelo 
menos 171 assinaturas.  5

Indicação de teor calórico nas embalagens continuará sendo exigida, de acordo com projeto do senador José Medeiros

Proposta também visa fortalecer empresas nacionais e garantir empregos do setor

Medida provisória tranca pauta 
a partir de segunda-feira  4
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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 

 `Plenário  Pronunciamentos
9h Sessão não deliberativa, destinada a pronunciamentos dos senadores.

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

TV SenAdo

Orçamento impositivo 
deve ter votação concluída 

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agendou para segunda-feira à noite a análise em segundo turno da 
proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais

A PROPOStA DE emenda à 
Constituição (PEC) que torna 
o Orçamento da União imposi-
tivo deve ter a aprovação con-
cluída na próxima semana na 
Câmara. O presidente da Casa, 
Eduardo Cunha, prometeu a 
aprovação no primeiro mês 
desta legislatura. Ele agendou 
para segunda-feira, às 19h, 
sessão extraordinária para 
votação em segundo turno.

De acordo com a proposta 
(PEC 358/2013 na Câmara 
e PEC 22A/2000 no Senado, 
onde já foi aprovada), o Exe-
cutivo será obrigado a executar 
as emendas parlamentares 
individuais, sugeridas por 
deputados e senadores, ao 
Orçamento da União. Por 
meio desse instrumento, par-
lamentares destinam parte do 
que é arrecadado pela União 
a obras e ações nos seus es-
tados de origem. O valor total 
dessas emendas é definido a 
cada ano na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

Pelo texto da PEC, será 
obrigatória a execução das 
emendas individuais até o 
limite de 1,2% da receita cor-
rente líquida (RCL) da União 
do ano anterior. 

A PEC prevê também am-
pliação progressiva dos re-
cursos aplicados pelo governo 
federal em saúde nos cinco  
anos seguintes ao da promul-
gação da emenda constitucio-
nal, alcançando, ao final, 15% 
da RCL.

Além disso, a proposta fixa 
que metade dos recursos das 
emendas individuais seja di-
recionada à área, incluindo o 
custeio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), mas deixando de 
fora o pagamento de pessoal 
e de encargos sociais. O texto 
possibilita que o Executivo 
contabilize os 50% destinados 
por emendas parlamentares 
para a saúde no percentual 
mínimo que a União deve 
aplicar por ano no setor.

Na última segunda-feira, 
durante a abertura do ano 
legislativo, o presidente do Se-
nado, Renan Calheiros, disse 
que vai apoiar que as emendas 
coletivas (de bancadas estadu-
ais e de comissões) também se 
tornem obrigatórias.

Faz de conta
Para o senador Paulo Paim 

(Pt-RS), a conclusão da apro-
vação da PEC do Orçamento 
Impositivo é uma boa notícia.

— Deveríamos fazer como os 
Estados Unidos: lá o orçamen-
to é aprovado e é cumprido. 
temos que caminhar nesse 
sentido. Uma vez aprovado, 
que seja cumprido, porque 
senão vira uma brincadeira 
de faz de conta — disse.

O senador José Agripino 
(DEM-RN) disse que a im-
positividade fortalece os 
parlamentares e beneficia a 
população.

— Vai acabar o “toma lá dá 
cá”, vai passar a ser um direito 

o parlamentar poder ajudar os 
municípios com quem ele tem 
relação político-partidária — 
afirmou.

Já os senadores Dário Berger 
(PMDB-SC) e Lídice da Mata 
(PSB-BA) observaram que, 
embora a notícia seja boa, é 
necessário que o Orçamento 
da União seja rediscutido 
como um todo.

— O Orçamento deveria ser 
impositivo em outras áreas. Eu 
já propus que não se pudesse 
fazer contingenciamentos nas 
verbas nem do meio ambiente 
nem da cultura, que são duas 
áreas mais frágeis e indispen-
sáveis. Uma é a identidade do 
país e a outra, a própria exis-
tência do país. O Orçamento 
não deve ser discutido apenas 
pela imposição das emendas 
parlamentares, mas, mesmo 
assim, a existência de uma 
imposição para as emendas 
parlamentares é positiva — 
analisou Lídice.

Dário Berger salientou que 
o orçamento impositivo só é 
necessário porque o planejado 
acaba não sendo cumprido.

— O dia em que nós evo-
luirmos o suficiente para que 
tenhamos um Orçamento 
eficaz, que retrate a realidade 
brasileira, não vamos mais 
precisar impor nada para nin-
guém. Impor é sempre ruim. 
Na democracia, nós temos 
que buscar o convencimento 
naquilo que é melhor para as 
cidades e para o Brasil — disse.

Como sugestão para a 
reforma política, Ângela 
Portela (Pt-RR) apresentou 
a proposta de criação do 
Fundo de Financiamento 
das Campanhas Eleitorais 
(FFCE), atualmente em 
análise na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
onde aguarda a designação 
de relator (PLS 338/2014).

No entender da senadora, 
as últimas eleições teriam 
demonstrado mais uma vez 
a falência do modelo vigente 
de financiamento das cam-
panhas eleitorais.

 “As informações declara-
das por partidos e candidatos 
mostram de forma clara a 
progressão constante dos 
custos de campanha a cada 
eleição. Hoje candidatos 
competitivos arrecadam e 
gastam mais que no último 
pleito e, certamente, menos 
que no próximo”, destaca 
Ângela Portela.

De acordo com o projeto, 
todo recurso utilizado nas 
campanhas deverá sair do 
fundo, que será alimentado 
por dotações orçamentárias 
e, eventualmente, por do-
ações das pessoas físicas e 
jurídicas. A proposta proíbe 
a doação diretamente por 
parte das pessoas físicas e 
jurídicas e também o rece-
bimento de recursos desses 
doadores por parte dos 

 partidos e candidatos.
O não cumprimento des-

sa norma poderá levar à 
cassação do registro ou do 
diploma, se já tiver sido ou-
torgado, e a uma multa de 20 
a 40 vezes ao valor captado 
ilicitamente.

O doador também fica su-
jeito a multa e, se for pessoa 
jurídica, poderá ficar proibido 
de participar de licitações 
e celebrar contratos com a 
administração pública, além 
de não poder receber benefí-
cios pessoais e creditícios de 
estabelecimentos bancários 
controlados pelo poder pú-
blico, por um prazo de 5 anos.

Pela proposta, o fundo será 
constituído por recursos do 
Orçamento da União e pelas 
doações das pessoas físicas e 
jurídicas. A lei orçamentária 
correspondente ao ano elei-
toral conterá, em rubricas 
próprias, as dotações desti-
nadas ao financiamento das 
campanhas, em valores a 
serem propostos pelo tribu-
nal Superior Eleitoral (tSE).

Os recursos serão distribu-
ídos aos diretórios nacionais 
dos partidos de acordo com 
os seguintes critérios: 30% 
igualitariamente entre os 
partidos com registro no 
tSE e 70% de acordo com o 
número de votos para a Câ-
mara dos Deputados obtidos 
na eleição anterior.

PEC determina que metade dos recursos das emendas individuais seja destinada à área de saúde, incluindo o custeio do SUS 

Ângela propõe que recursos venham de dotações orçamentárias e doações

Para Dário, Lídice e Paim, outras partes do Orçamento deveriam ser obrigatórias, e não apenas as emendas parlamentares

Comissão discute novo fundo 
público para campanhas eleitorais
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Definidas pela Constituição 
e pelo Regimento do Senado, 
as atribuições dos membros 
da Mesa são amplas e en-
volvem tarefas legislativas, 
políticas e administrativas.

O presidente do Senado 
também preside as sessões 
do Congresso, realizadas com 
a participação de deputados 
e senadores, e é o quarto na 
linha de sucessão presiden-
cial — após o presidente e 
vice-presidente da República 

e o presidente da Câmara.
Cabe a ele atuar como 

porta-voz do Congresso ante 
a população, as entidades da 
sociedade, a mídia e repre-
sentantes de outras nações.

também está na sua faixa 
de competência convocar as 
sessões plenárias do Senado e 
as sessões do Congresso, dar 
posse a senadores, convocar 
os suplentes de senador, 
promulgar as resoluções e 
os decretos legislativos do 

Senado, definir as proposi-
ções que serão submetidas 
à deliberação dos parlamen-
tares e, em caso de empate 
nas votações, dar o voto de 
desempate.

O presidente pode ser 
substituído pelo primeiro-
-vice-presidente da Mesa ou, 
na falta deste, pelo segundo-
-vice-presidente.

Ao primeiro-secretário da 
Mesa cabe, entre outras atri-
buições, a leitura em Plenário 

da correspondência oficial 
recebida pelo Senado, dos 
pareceres das comissões, das 
proposições apresentadas e 
de todos os demais documen-
tos que façam parte do expe-
diente da sessão. Ele assina e 
recebe a correspondência do 
Senado e é responsável pela 
supervisão das atividades 
administrativas da Casa.

O segundo-secretário lavra 
as atas das sessões secretas. 
Cabe ao terceiro e ao quarto-

-secretário a contagem de 
votos e os demais procedi-
mentos na apuração de elei-
ções, auxiliando o presidente.

Finalmente, os quatro su-
plentes de secretários substi-
tuem os secretários ausentes.

Os senadores eleitos para 
a Mesa integram também a 
Comissão Diretora da Casa, 
órgão que trata das questões 
administrativas, da organi-
zação e do funcionamento 
do Senado.

Saiba quais são as atribuições dos integrantes da Mesa Diretora 

Renan: comissões seguirão tamanho das bancadas
Presidentes e vices serão definidos de acordo com bancadas ou blocos, garante presidente do Senado. Oposição ameaça ir à Justiça se proporcionalidade for desrespeitada

CONCLUíDA A ELEIçãO 
para a Mesa do Senado, as 
lideranças partidárias vão 
definir as indicações para a 
presidência e vice-presidência 
das 12 comissões permanen-
tes. O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, afirmou que 
as nomeações deverão ser fei-
tas de acordo com o tamanho 
das bancadas ou dos blocos. 

— As lideranças partidárias 
indicam, na forma do cálculo 
que a Mesa Diretora fornecerá, 
os membros dos partidos nas 
comissões técnicas. O inte-
grante mais idoso convoca a 
reunião para eleger a direção 
da comissão — explicou Renan. 

O líder do DEM, Ronaldo 
Caiado (GO), lembrou que 
PSDB e PSB ficaram de fora da 
composição da Mesa do Sena-
do e afirmou que a oposição 
pode entrar na Justiça caso o 
critério da proporcionalidade 
partidária não seja aplicado 
para as comissões. Caiado 
espera que o presidente do 
Senado considere o regimento 
na definição das comissões. 

— Quando ele quebra a 
proporcionalidade, isso não é 
norma do Regimento Interno. 
Caberá a nós interpelar judi-
cialmente esta violência. 

O segundo vice-presidente 
do Senado, Romero Jucá, de-
fende o entendimento entre 
os partidos para a escolha do 
comando das comissões. 

— Vamos aguardar que baixe 
a poeira — disse Jucá. 

Por enquanto, três blocos 
partidários estão inscritos no 
Senado. A Oposição, formada 
por PSDB e DEM (16 senado-
res), a Democracia Participa-

José Agripino diz que o trato político entre a base e a oposição está “definitivamente abalado” e Humberto Costa afirma que clima no Senado logo vai “desanuviar”

Em Plenário, Cássio Cunha 
Lima alertou para as graves 
consequências que, em seu 
entendimento, podem surgir 
do cenário estabelecido a 
partir da escolha dos novos 
membros da Mesa do Senado.

— A democracia está sendo 
atacada. A sociedade brasilei-
ra está sendo desrespeitada. 
E aí é o momento de dizer: 

Basta! Chega! Pare! A socie-
dade não suporta mais essa 
velha política do conchavo, 
das conversas no porão, na 
coxia, porque a cena é feita 
no palco principal.

Em pronunciamento ontem 
no Plenário, Cássio afirmou 
que o Senado viveu “um dos 
momentos mais tristes da sua 
história recente”.

— De forma pensada e de-
liberada, a maioria formada 
pelo governo, sob a batuta 
e o comando do presidente 
Renan Calheiros, decidiu, e 
foi uma decisão de caráter 
eminentemente político, 
excluir a oposição, ou as 
oposições, da Mesa Diretora 
da Casa — disse.

De acordo com o senador, 

os argumentos para justificar 
esse resultado são frágeis e, 
além de desconsiderarem as 
proporções de votação dos 
partidos, levam a um dese-
quilíbrio na representação 
das regiões do país.

O senador apoiou a decisão 
da oposição de retirar suas 
candidaturas à Mesa, pois 
entende que esses partidos 

não estavam em busca de 
“penduricalhos”. 

Cássio considera que a 
manobra governista foi um 
movimento de defesa dian-
te de uma “guerra que está 
por vir”. O senador citou a 
soma da crise política com 
a recessão econômica e as 
revelações sobre escândalos 
de corrupção.

Os 15 partidos com repre-
sentação no Senado já decidi-
ram quem serão seus líderes 
pelos próximos dois anos. O 
Pt anunciou que, pela terceira 
vez, Humberto Costa (PE) 
comandará o partido na Casa:

— Este será um ano difícil. 
temos dificuldades econômi-
cas que precisamos superar 
— disse Humberto.

A maior bancada, o PMDB, 
seguirá sendo liderada por 
Eunício Oliveira (CE). O líder 
do PSDB é Cássio Cunha Lima 
(PB). O DEM será comandado 
por Ronaldo Caiado (GO); e o 
PSB, por João Capiberibe (AP). 

O PP escolheu Benedito de 
Lira (AL) e o PtB, Fernando 

Collor (AL). No comando do 
PDt está Acir Gurgacz (RO). 
Omar Aziz (AM) é o líder do 
PSD; e Blairo Maggi (Mt), 
do PR.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM), José Medeiros (PPS-Mt), 
Marcelo Crivella (PRB-RJ), 
Eduardo Amorim (PSC-SE) 
e Randolfe Rodrigues (PSOL-
AP), como únicos senadores 
de suas legendas, respondem 
pelas respectivas lideranças. 

Os líderes são os interlo-
cutores das bancadas e dos 
blocos e os responsáveis pelas 
indicações para as comissões.

Segundo Humberto, o cargo 
de líder do governo no Senado 
continuará com o PMDB.

Democracia está sendo atacada, afirma Cássio Cunha Lima em discurso

Partidos já têm líderes para próximos 2 anos; 
liderança do governo deve ficar com PMDB

tiva, composta pelo PSB, PP e 
PPS (12 senadores), e União e 
Força, constituída pelo PtB, 
PR, PSC e PRB (9 senadores).

A oposição avisou que as 
relações com a base do gover-
no estão fragilizadas. O presi-
dente do DEM, José Agripino 
(RN), disse que a civilidade 
vai permanecer, mas o trato 
político está abalado.

— É muito difícil haver pers-
pectiva de reunião de líderes na 
Presidência do Senado para a 
definição de pauta de votação.

Postura igual tem o líder do 
PSDB, Cássio Cunha Lima (PB). 
Ele anunciou que a oposição 
não participará das negocia-
ções do Colégio de Líderes na 
Presidência do Senado.

— Foi a escolha política que 
o presidente Renan fez. Ele não 
vai presidir o Plenário. Vai pre-

sidir 49 senadores que seguem 
a sua orientação política.

O líder do Pt, Humberto 
Costa (PE), aposta no apazigua-
mento. Ele disse que o partido 
vai atuar para que o clima se 
desanuvie. Humberto lembrou 
que na próxima semana os lí-
deres vão se reunir para definir 
as presidências das comissões.

O líder do PSB, João Capi-
beribe (AP), disse ser difícil 
entender por que a base do 
governo insiste em empurrar os 
senadores independentes para 
a oposição. A atitude correta, 
avaliou, seria atrair esse grupo.

— Quando se exclui uma 
parcela de senadores, ela vai 
sempre colocar em discussão 
as iniciativas do presidente e 
não vai considerar legítima a 
Presidência que está aí — afir-
mou Capiberibe.
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FALtOU ACORDO PARA a votação 
de propostas, ontem, na primeira 
sessão deliberativa do ano no Senado. 
Um dos projetos, o PLS 123/2013, foi 
considerado prejudicado pelo autor, 
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP). 
Segundo o senador, o texto foi con-
templado em medida provisória (MP) 
convertida na Lei 12.772, que estabe-
lece exigência mínima de titulação 
para ingresso na carreira de professor 
universitário. A proposta, relatada por 
Ana Amélia (PP-RS) na Comissão de 
Educação (CE), requeria, pelo menos, 
o diploma de pós-graduação stricto 
sensu.

A partir da próxima sessão, a pauta 
de votações do Plenário estará tranca-
da pela Medida Provisória 658/2014, 
que adia para julho de 2015 o prazo de 
entrada em vigência da Lei das ONGs 
(Lei 13.019/2014). O texto estabelece 
normas para parcerias entre governo 
e organizações da sociedade civil. Pela 
redação original da MP, a vigência da 
lei deveria ter iniciado em novembro 
do ano passado.

Considerada um marco para o re-
lacionamento das organizações não 
governamentais com o governo, a lei 
estipula normas gerais para as parce-
rias com entidades sem fins lucrativos, 
alcançando a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios.A 
MP foi editada a pedido de ONGs e 
de órgãos do governo, que queriam 
mais tempo para se adequar às novas 
regras. 

Até abril, Câmara dos Deputados e 
Senado deverão analisar uma série de 
outras MPs. Ainda em fevereiro, no dia 

19, termina o prazo inicial de vigência 
da MP 659/2014, que ainda está na Co-
missão Mista de Orçamento (CMO). O 
texto abriu crédito extraordinário de 
R$ 1,77 bilhão no Orçamento de 2014, 
prioritariamente, para financiar a con-
cessão de subsídios em operações do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), da Caixa 

Econômica Federal, da Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) e do 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

Outra parte do dinheiro já foi usada 
no enfrentamento da epidemia de 
Ebola na África, em operações das For-
ças Armadas no Rio e no pagamento 
ao Paraguai pela cessão de parte da 
energia elétrica de Itaipu.
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A partir da próxima semana, pauta do Plenário estará trancada por medida provisória que adia a entrada em vigor da Lei das ONGs. Congresso deve analisar até abril outras nove MPs 

Primeira sessão para votações não teve acordo

Com apoio da ONG WWF, voluntários marcam uma trilha, em parque no Rio: governo e entidades pediram mais tempo para se adequar à Lei das ONGs 

Medidas provisórias de 2014 perdem vigência até abril

Mudanças agilizaram 
apreciação de vetos

As demais medidas provisórias edi-
tadas em 2014 perdem a vigência em 
março (660, 661, 662 e 663) ou abril 
(664, 665 e 666). todas ainda podem 
ser prorrogadas por mais 60 dias.

A única MP editada neste ano é a 
667/2015, cuja vigência inicial de 60 
dias também expira em abril. A me-
dida abriu crédito extraordinário de 
R$ 74 bilhões, montante que consta 
do Projeto de Lei Orçamentária de 
2015 (PLN 13/2014), já aprovado pela 
Comissão Mista de Orçamento (CMO), 
mas pendente de votação pelo Plenário 
do Congresso.

Mais da metade do valor (R$ 38,8 
bilhões) destina-se a órgãos da ad-

ministração federal direta. O restante 
(R$ 35,2 bilhões) beneficia empresas 
estatais e será usado em investimentos.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2015 permite ao Executivo 
usar duodécimos do Orçamento para 
execução provisória de despesas até 
que o Congresso aprove o Orçamento.

Segundo a Constituição, a edição de 
medidas provisórias é de competência 
exclusiva do presidente da República. 
No Congresso, uma comissão mista 
de 13 deputados e 13 senadores é in-
cumbida de analisar as MPs antes da 
votação pelos Plenário das duas Casas, 
começando pela Câmara.

Se não for votada até 45 dias após 

a publicação, a medida provisória 
tranca a pauta da Casa onde estiver 
tramitando. O período de vigência é de 
60 dias, podendo ser prorrogado por 
mais 60, prazo que é suspenso durante 
o recesso do Congresso.

Na hipótese de o Congresso não se 
manifestar no prazo de validade, a MP 
perde a eficácia, sendo rejeitada por 
decurso de prazo. Nesse caso, os par-
lamentares têm de editar um decreto 
legislativo para disciplinar os efeitos 
que a medida tenha gerado durante 
a vigência. O presidente da República 
só pode editar MP de igual teor ao da 
rejeitada em outra sessão legislativa 
(ano de trabalho do Congresso).

Nos últimos dois anos, a Mesa 
do Senado e a do Congresso têm 
buscado agilizar as votações em 
Plenário. Entre as mudanças com 
este objetivo, está a adoção de um 
novo processo de análise dos vetos 
presidenciais.

O problema da “fila” de vetos 
foi evidenciado em 2013, quando 
liminar do ministro Luiz Fux, do 
Supremo tribunal Federal, deter-
minou que o Congresso teria que 
apreciar em ordem cronológica os 
vetos pendentes — havia mais de 
3 mil. A liminar foi derrubada pelo 
Plenário do StF, mas a necessida-
de de acabar com a “fila” levou à 
Resolução 1/2013, promulgada em 
julho do mesmo ano.

Desde então, os vetos presi-
denciais passaram a ser aprecia-
dos pelo Congresso na terceira 
terça-feira de cada mês, evitando 
o acúmulo de matérias.

Medeiros afirma que atuará “com independência” Senador mais jovem, Gladson promete empenho
José Medeiros (PPS-Mt) 

fez seu primeiro discurso na 
tribuna do Senado prometendo 
atuar com independência, dar 
especial atenção aos projetos 
de saúde e educação e buscar 
o bem-estar do povo de Mato 
Grosso.

Quanto à infraestrutura, afirmou que 
o poder público não pode ser entrave 
ao setor produtivo de Mato Grosso. Me-
deiros lembrou que o estado tem 900 
quilômetros de fronteira com a Bolívia 
e que isso exige uma atenção especial 
na segurança para impedir que carros 
roubados no Brasil sejam trocados no 

país vizinho por cocaína. Ele 
ainda destacou a necessidade 
de ação conjunta com Mato 
Grosso do Sul, que também 
sofre com o problema.

O senador ressaltou que 
é preciso dotar os governo 
de recursos financeiros su-

ficientes para que todas as iniciativas 
saiam do papel e beneficiem de fato 
a população:

— Entendo que devemos aperfeiçoar 
a relação entre União, estados e mu-
nicípios. A concentração dos recursos 
com a União tem causado desequilíbrio 
grave entre os entes federativos.

Recém-empossado no Sena-
do, Gladson Cameli (PP-AC) 
disse que dedicará o mandato 
à luta pelo Acre. Entre as ban-
deiras do novo senador, estão 
o desenvolvimento sustentável 
e a qualidade da saúde e da 
educação. Para o parlamentar, 
a região que ele representa no Parla-
mento é “o futuro do Brasil”.

— O Acre e a Amazônia são o futuro 
do Brasil. Por isso, o Senado representa, 
para mim, um novo estágio de luta. 
De luta pela união das bancadas do 
Norte, de luta a favor da Amazônia 
Legal, da economia verde, da pesca, 

da aquicultura. De luta a favor 
dos seringueiros, do povo da 
Região Norte.

Gladson lembrou que, ape-
sar de ser o senador mais 
jovem do Brasil, com 36 anos, 
não é novo na política e já foi 
eleito duas vezes deputado fe-

deral. Ainda assim, se disse comprometi-
do com os desafios de uma nova geração, 
cansada da velha política, da corrupção 
e das desigualdades regionais.

Ele agradeceu os votos e prometeu 
que não decepcionará os que o elege-
ram. Acrescentou que espera corres-
ponder aos anseios do país.
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O LíDER DO PSDB no Se-
nado, Cássio Cunha Lima 
(PB), afirmou que ontem já 
tinha 19 das 27 assinaturas de 
senadores necessárias para 
instalar uma comissão par-
lamentar de inquérito (CPI) 
mista (formada por senadores 
e deputados) para investigar 
a Petrobras. 

Ele disse que espera chegar 
a 32 assinaturas de senadores 
até a semana que vem.

— Nós já temos as assina-
turas. Falta apenas a coleta 
material, formal para que se 
possa ter o número necessário 
— afirmou.

Cássio disse que quatro 
assinaturas poderão vir de 
parlamentares da base do 
governo com os quais ele tem 
conversado, seis seriam da 
bancada do PSB e as outras 
viriam de Alvaro Dias (PSDB-
PR), Ricardo Ferraço (PMDB-
ES) e Randolfe Rodrigues 
(PSOL-AP).

Para José Agripino (DEM-
RN), a CPI trará resultados 
e terá um desfecho diferente 
da anterior, que funcionou 
no Congresso durante o ano 
passado, porque vai ser feita 
com base em um relatório de 
delação premiada, de fatos 
denunciados e de provas 
oferecidas.

—  O desfecho será diferen-
te. A CPMI vai investigar fatos 
denunciados com provas e 
chegar às conclusões que ao 
Congresso cabe chegar para 
aplicar punições políticas da 

nossa responsabilidade — 
afirmou.

Por outro lado, Benedito de 
Lira (PP-AL) ressaltou que vai 
manter o seu posicionamento 
de não assinar nem participar 
como membro de nenhuma 
CPI por acreditar que elas não 
trazem resultados.

— Quando são feitas em 
véspera de eleição, é para 
servir de palanque eleitoral. 
Fora do processo eleitoral, 
não há interesse de apurar 
a verdade — observou ele, 
completando que seu parti-
do não tem posição fechada 
a respeito e que “cada um 

decide a seu modo”.
João Capiberibe (PSB-AP) 

disse que seu partido não as-
sinará o pedido por enquanto.

— Deliberamos que iría-
mos aguardar denúncia ou 
abertura de inquérito do Mi-
nistério Público envolvendo 
parlamentares. Preferimos 
aguardar a ação do MP, que 
nós consideramos que está fa-
zendo um excelente trabalho.

Reguffe (PDt-DF) afirmou 
que já assinou o pedido de 
instalação da CPI e defendeu 
maior independência do PDt. 
Ressaltou ainda considerar 
imprescindível investigar 

tudo sobre o caso e punir os 
culpados.

— O meu partido não deve-
ria ter cargo no governo. Pen-
so que o partido daria uma 
melhor contribuição para o 
país tendo uma postura de 
independência, sem precisar 
bajular A ou B.

Câmara
O requerimento de criação 

de uma CPI mista deve ir 
também para a Câmara dos 
Deputados, a fim de que pelo 
menos 171 deputados federais 
concordem com a iniciativa.

Na Câmara, o presidente 

da Casa, Eduardo Cunha, 
leu ontem no Plenário o ato 
de criação de uma comissão 
exclusiva com o apoio de 
182 assinaturas. A CPI terá 
27 titulares.

Para Cunha, o mais indi-
cado seria uma comissão 
de inquérito mista, opinião 
semelhante à do senador 
Cássio Cunha Lima:

— Não vejo problemas em 
ter duas CPIs funcionando 
ao mesmo tempo. E a gen-
te também pode chegar a 
um  entendimento e fundir 
as duas — disse o senador 
 anteontem. 

A existência de duas CPIs 
nas duas Casas do Congresso  
Nacional com o mesmo obje-
to de investigação não seria 
novidade. Em 2014, funcio-
naram ao mesmo tempo uma 
comissão composta apenas 
de senadores e outra formada 
por senadores e deputados. 

Esta última aprovou em 
dezembro o relatório do de-
putado Marco Maia (Pt-RS), 
pedindo o indiciamento de 52 
pessoas ligadas a desvios de 
dinheiro na Petrobras. Quase 
metade delas já são rés em 
processos na Justiça Federal 
decorrentes da Operação 
Lava-Jato. A ex-presidente 
Graça Foster foi poupada.

Esvaziada e sem obter 
quórum para reuniões, a CPI 
exclusiva do Senado adotou 
como relatório final o mesmo 
que havia sido produzido pela 
comissão mista.

Pedido de CPI mista já tem apoio de 19 senadores
No Senado, requerimento de investigação da Petrobras precisa da assinatura de 27 parlamentares. Em seguida, oposição levará documento para a Câmara dos Deputados

Cássio Cunha Lima espera chegar a 32 assinaturas de senadores até a semana que vem, incluindo aliados do governo

Petrobras ainda voltará a 
ser grande, diz Ana AméliaO Pt negou, por meio de 

nota divulgada ontem, que 
tenha recebido propina em 
negócios da Petrobras. O parti-
do afirmou que recebe apenas 
doações legais, declaradas à 
Justiça Eleitoral.

Conforme divulgado pela 
imprensa, o ex-gerente de 
engenharia da Petrobras Pedro 
Barusco estimou, em depoi-
mento concedido em acordo 
de delação premiada, que o 
Pt tenha recebido, entre 2003 
e 2013, de US$ 150 milhões a 
US$ 200 milhões de propina 
retirada dos 90 maiores con-
tratos da Petrobras.

Segundo o Pt, as novas 
denúncias seguem a mesma 
linha de outras feitas em 
processos de delação pre-
miada e têm como principal 
característica a tentativa de 
envolver o partido em acusa-
ções, mas “não apresentam 
provas ou sequer indícios de 
irregularidades e, portanto, 
não merecem crédito”. 

Segundo a nota, os acusado-
res serão obrigados a respon-
der na Justiça “pelas mentiras 
proferidas contra o Pt”.

Ontem, o tesoureiro nacio-

nal do Pt, João Vaccari Neto, 
prestou depoimento à Polícia 
Federal sobre o assunto, em 
um desdobramento da Ope-
ração Lava-Jato. Por meio de 
nota à imprensa, Vaccari disse 
que o Pt não tem caixa dois 
nem conta no exterior e que 
só recebe contribuições legais.

Com a nova denúncia, a 
oposição voltou a cobrar 
providências. O líder do DEM, 
senador Ronaldo Caiado (GO), 
defendeu a apuração rigorosa 
das denúncias. Ele disse que 
o Congresso precisa investi-
gar o envolvimento do Pt, da 
presidente Dilma Rousseff e 
do ex-presidente Lula com os 
supostos desvios. 

Para Caiado, Dilma não tem 
credibilidade e deve satisfa-
ções ao povo brasileiro.

Para José Agripino (DEM-
RN), a suposta comprovação 
da propina de US$ 200 milhões 
“estarrece o mundo inteiro”. 
Para o senador, os desvios 
de recursos na Petrobras 
podem representar o maior 
caso de corrupção do mun-
do. Ele acrescentou que as 
condições para um pedido 
de  impeachment de Dilma 

ainda não se completaram, 
mas “estão se avolumando”.

O líder do PSDB no Sena-
do, Cássio Cunha Lima (PB), 
disse que os escândalos de 
corrupção chocam o país cada 
vez mais:

— O Pt lavou tanto dinheiro 
que faltou água no Brasil. Será 
um esforço muito grande as 
autoridades recuperarem a 
totalidade desse dinheiro que 
foi roubado do povo brasileiro.

Para Omar Aziz (PSD-AM), 
a simples saída da presidente 
da empresa, Graça Foster, 
não resolverá os problemas 
da Petrobras. Segundo ele, a 
corrupção na estatal tem mais 
a ver com a “forma de dirigir” 
do que com pessoas.

Omar ressaltou que acredita 
na presidente Dilma e acres-
centou que ela será capaz 
de promover as mudanças 
necessárias no país. O sena-
dor pediu uma mudança de 
cultura e criticou os partidos 
que exigem cargos em troca 
de apoio.

— Com a Petrobras, che-
gamos ao fundo do poço e, 
infelizmente, neste fundo do 
poço não há mais petróleo.

Ana Amélia (PP-RS) disse 
não ter dúvida de que, depois 
de saneada, a Petrobras voltará 
a ser a maior companhia pe-
trolífera do mundo. Mas para 
isso, observou, é preciso que a 
sociedade pressione o governo 
e o Congresso Nacional para 
atuarem no sentido de acabar 
com as irregularidades na 
companhia.

— Sem isso, nada acontecerá 
— alertou a senadora.

Ela citou uma pesquisa fei-
ta em 27 países e publicada 
pelo jornal Folha de S.Paulo 
que avaliou a confiança dos 
entrevistados em seus go-
vernos. No caso do Brasil, o 
estudo apontou que só 37% 
dos entrevistados confiam nas 
instituições públicas. Isso traz 
consequências graves para 
todo o país, disse Ana Amélia:

— Até as empresas brasilei-
ras no exterior estão com suas 
imagens arranhadas, segundo 
a mesma pesquisa: 38% dos 
entrevistados disseram des-
confiar, também, das empre-
sas privadas nacionais. Essa 
amostragem mostra como é 

grave a posição do Brasil aqui 
e lá fora, sobretudo quando 
se avalia o desempenho dos 
políticos brasileiros.

Ana Amélia disse acreditar 
que a falta de respeito entre 
as pessoas e o desprezo pela 
vida fazem com que os índices 
de violência aumentem em 
todos os setores. Ela citou a 
violência contra a mulher, a 
violência praticada por pais 
contra filhos e vice-versa e 
os acidentes no trânsito em 
decorrência de embriaguez, 
acrescentando que até mesmo 
o desvio de dinheiro público 
são reflexos dessa realidade.

Oposição cita nova denúncia contra Pt

Senadora afirma que governo tem  
de acabar com corrupção na estatal
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O CONtROLE DA quantidade de 
açúcar em bebidas prontas poderá 
ser reforçado com mudanças na Lei 
8.918/1994, que regula a padronização, 
a classificação, o registro, a inspeção, 
a produção e a fiscalização de bebi-
das no país. Esse é o objetivo do PLS 
8/2015, de José Medeiros (PPS-Mt), a 
ser examinado, em decisão final, pela 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Segundo a proposta, as embalagens 
das bebidas açucaradas deverão não só 
informar o teor calórico como também 
alertar sobre os males causados pelo 
consumo excessivo. O Ministério da 
Saúde ficará responsável por elaborar 
frases de advertência, a serem impres-
sas nos rótulos de forma simultânea ou 
rotativa e acompanhadas de imagens 
ou figuras ilustrativas.

“Em 30 anos, o consumo brasileiro 

de refrigerantes cresceu 400%. Um 
excesso diário de apenas 120 calorias 
(um copo de refrigerante comum) é 
capaz de produzir, em dez anos, um 
acréscimo de peso superior a 50 quilos”, 
observa o senador.

Ainda na justificação do projeto, o 
parlamentar cita dados da Federação 
Latino-Americana de Sociedades de 
Obesidade que indicam o registro, nas 
últimas duas décadas, de um aumen-
to de 239% nos casos da doença no 
Brasil. O texto informa também que o 
excesso de peso em 80% das crianças 
já provoca algum tipo de alteração na 
insulina e nas taxas de colesterol e  de 
triglicérides.

Se não houver recurso para análise 
no Plenário do Senado, a proposta 
segue para votação na Câmara dos 
Deputados após passar pela CAS.
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Para frear consumo, texto propõe que latas de refrigerante indiquem males do açúcar em excesso

Projeto amplia rigor contra açúcar em bebidas
Embalagens de bebidas prontas deverão, segundo a proposta, conter frases e imagens de alerta sobre consumo excessivo. Obesidade cresceu 239% no país em 20 anos

A preocupação com a cri-
se hídrica que atinge o país 
motivou Humberto Costa 
(Pt-PE) a apresentar projeto 
com o objetivo de promover 
o uso de fontes alternativas 
de abastecimento de água. 
O Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 13/2015, que começou a 
tramitar na Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) anteontem, 
estabelece medidas como o 
aproveitamento de água de 
chuva e o abastecimento com 
água de reúso.

O projeto altera a Lei 
9.433/2007, que institui a 
Política Nacional de Recursos 
Hídricos, para determinar 
que nenhuma água de boa 

qualidade deverá ser utilizada 
em atividades que tolerem 
águas de qualidade inferior, 
salvo quando houver eleva-
da disponibilidade hídrica. 
A proposta ainda estabelece 
que instalações hidráulicas 
prediais ligadas à rede públi-
ca de abastecimento de água 
sejam alimentadas também 
por aproveitamento de água 
de chuva e com água de reúso. 
Nesses casos, a água servida 
deverá ser tratada e atender 
os parâmetros de qualidade 
para o uso pretendido.

Crise hídrica
Na justificativa do projeto, 

Humberto Costa diz que uma 

das estratégias para solucio-
nar o problema da crise de 
abastecimento de água é a 
elevação da oferta hídrica, por 
meio de fontes alternativas de 
abastecimento, como água de 
reúso e água de chuva, que 
apresentam amplo potencial 
de expansão em cenários de 
escassez hídrica. Segundo o 
autor, o mais usual é reutilizar 
o efluente tratado (chamado 
de “água de reúso”) em ativi-
dades menos restritivas e com 
alta demanda, como ativida-
des agrícolas, paisagísticas e 
industriais. Ele lembra que, 
em Israel, a taxa de reúso da 
água chega a 70%.

Na visão do senador, o 
projeto contribuirá para o 
desenvolvimento e a disse-
minação de tecnologias que 
elevem a oferta de água local 
e, por consequência, poderá 
reduzir a pressão de deman-
da nos sistemas públicos de 
abastecimento de água. O 
risco de desabastecimento tem 
motivado a apresentação de 
projetos neste início de 2015. 
O PLS 15/2015, do senador Ivo 
Cassol (PP-RO), por exemplo, 
estabelece que os empreen-
dimentos do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida sejam 
construídos com a exigência 
de sistemas de captação de 
águas pluviais.

Começou a tramitar na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) projeto que 
torna crime a intimidação 
contínua, seja falada, escrita 
ou gestual. Se for incluída no 
Código Penal, a prática pode 
levar à reclusão de um a cinco 
anos, de acordo com a propos-
ta (PLS 6/2015), de Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM).

Ao justificar o projeto, a se-
nadora frisa que a reiteração 
de atos que intimidam, per-
seguem e ameaçam a vítima 
prejudica sua vida plena. “O 
ofensor possui a intenção de 
macular o direito de ir e vir do 
sujeito passivo, muitas vezes 
buscando decidir o que lhe é 
melhor, determinando de que 
maneira deve viver.”

Vanessa ressalta que “inti-
midações contínuas impri-
mem marcas profundas na 
psique da vítima, modificando 
os processos psíquicos cons-
cientes e inconscientes”. Elas 
podem causar danos psicoló-
gicos graves, como depressão, 
síndrome do pânico e crises 
de ansiedade, alerta a autora.

O texto define intimida-
ção contínua como o ato de 
intimidar continuamente 
alguém por palavra, escrito 
ou gesto, ou qualquer outro 

meio, ameaçando-lhe a inte-
gridade física ou psicológica, 
restringindo-lhe a liberdade 
de locomoção ou invadindo 
sua liberdade ou privacidade.

A pena terá acréscimo de um 
terço se a intimidação for con-
tra “ascendente, descendente, 
cônjuge ou companheiro, ou 
com quem conviva ou tenha 
convivido, ou prevalecendo-se 
o agente de relações domés-
ticas, afetivas, de coabitação 
ou de hospitalidade”.

Embora o crime de ameaça 
já esteja tipificado no Código 
Penal, a senadora acredita que 
a intimidação contínua deve 
ser considerada mais grave 
que uma ameaça pontual, que 
não se estende pelo tempo. 
Por isso, propõe a pena de 
reclusão de um a cinco anos. 
Para o crime de ameaça, já 
tipificado no Código Penal, a 
punição é de um a seis meses 
de detenção ou multa.

Vanessa também propôs, 
em outro projeto, um novo 
tipo de crime: a ameaça qua-
lificada, para os casos em que 
a prática deixa marcas pro-
fundas na tranquilidade e na 
liberdade psíquica da vítima. 
No PLS 343/2014, também em 
tramitação na CCJ, a detenção 
prevista é de um a dois anos.

Proposta indica fontes alternativas de água Prática de intimidação 
contínua pode virar crime

Universitários de Alagoas trabalham em projeto de captação de água da chuva
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Lei de 2008 estabelece que SUS deve oferecer exame da mama para mulheres a partir dos 40 anos. Portaria de 2013, porém, diz que rastreamento deve começar aos 50

Idade ideal para realização de 
mamografia divide senadoras
A REALIzAçãO DE mamo-
grafias pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) para identificar 
câncer de mama em mulheres 
a partir dos 40 anos, como de-
termina a Lei 11.664/2008, tem 
sido colocada em questão pelo 
próprio Ministério da Saúde e, 
como consequência, gerado 
controvérsia tanto entre os 
profissionais da área quanto 
entre os senadores. 

No Brasil, foram diagnosti-
cados no ano passado 57 mil 
casos de tumor na mama, que 
continua sendo o câncer que 
mais mata mulheres no Brasil.

A lei determina que o SUS 
deve assegurar a prevenção, 
a detecção e o tratamento dos 
cânceres de útero e mama e 
determina o oferecimento da 
mamografia a todas as mulhe-
res a partir dos 40 anos.

Uma portaria do Ministério 
da Saúde de 2013, porém, 
limitou a realização de mamo-
grafias como instrumento de 
prevenção, estabelecendo que 
elas seriam realizadas apenas 
em mulheres dos 50 aos 69 
anos de idade. 

O ministério argumenta que 
a portaria obedece à orienta-
ção da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), baseada em 
estudos que indicam maior 
incidência da doença e maior 
eficiência do exame nessa 
faixa etária. 

É a partir dessa idade que o 
tecido mamário é substituído 
pela gordura e, por isso, a visu-
alização de um possível tumor 
se torna mais clara.

A decisão gerou controvérsia. 

Enquanto Ana Amélia (PP-
RS) e Lúcia Vânia (PSDB-GO) 
criticaram a determinação do 
Ministério da Saúde, Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) quer 
modificar a legislação para que 
os termos da portaria de 2013 
se tornem lei.

No ano passado, Ana Amé-
lia cobrou no Plenário que o 
governo revertesse a decisão. 
Lúcia Vânia apontou a falta de 
mamógrafos na rede pública. 
Como relatora do Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 60/2014, 
do ex-senador Antonio Carlos 
Rodrigues, ela apresentou 
parecer favorável ao texto. A 
proposta desobriga todas as 
mulheres acima de 40 anos de 
apresentar pedido médico para 
realizar mamografias pelo SUS. 
O projeto está na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS).

Rastreamento
Na direção contrária, a ban-

cada governista apresentou 
dois projetos. Vanessa é au-
tora do PLS 374/2014, que 
tem como objetivo eliminar 
o marcador etário de 40 anos 
para a realização de mamo-
grafias, estabelecido pela Lei 
11.664/2008. O texto também 
tramita na CAS.

Para ela, é o Ministério da 
Saúde que deve definir a idade 
ideal para o exame. Pela atual 
política, a idade é acima de 50 
anos. O Programa Nacional 
de Controle do Câncer de 
Mama, instituído por portaria 
do Ministério da Saúde, só 
recomenda esse exame para 
fins de rastreamento ou de 

detecção precoce em mulheres 
de 50 a 69 anos. Para mulheres 
na faixa dos 40 aos 49, a indica-
ção ocorre apenas se o exame 
clínico anual das mamas su-
gerir alguma alteração. Já para 
mulheres com risco elevado de 
câncer de mama, é indicado o 
rastreamento por mamografia 
anual a partir dos 35.

— A definição dessas idades 
é baseada em estudos e reco-
mendações de instituições 
como a Organização Mundial 
da Saúde, que afirma, em re-
lação ao câncer de mama, só 
existirem evidências suficientes 
da eficácia do rastreamento em 
mulheres entre 50 e 69 anos de 
idade — justifica a senadora.

Além disso, os critérios a 
serem considerados para a 
definição das idades estão 
sujeitos a alterações, seja pelo 
desenvolvimento tecnológico, 
seja pelo cenário epidemioló-
gico, argumenta Vanessa. Por 
isso, técnicas ou novos exames 
que futuramente vierem a ser 
utilizados para o rastreamento 
de câncer de mama poderão 
ser indicados para idades 
diferentes das atualmente re-
comendadas. Manter a idade 
na lei seria um engessamento.

— Julgamos pertinente a 
iniciativa de retirar do texto 
legal a referência ao limite mí-
nimo de idade para assegurar 
a realização do exame, pois ele 
deve ser indicado sempre que 
for importante para a atenção 
integral à saúde da pessoa — 
defende. 

A matéria ainda aguarda 
manifestação de relator.

Em análise na Casa, texto oferece 
detecção precoce a homens

Outro projeto relativo ao 
câncer de mama a ser ana-
lisado pelo Senado é o subs-
titutivo ao PLS 157/2014, do 
ex-senador Vital do Rêgo. 
Ele pretendia inserir na lei a 
obrigatoriedade de realização 
pelo SUS de exames para 
identificar biomarcadores nas 
mulheres com alto risco de 
desenvolvimento de câncer 
e também de mamografias 
a partir dos 35 anos para as 
integrantes desse grupo de 
risco. Entretanto, a então se-
nadora Ana Rita apresentou 
um substitutivo alterando o 
teor da proposta. 

A nova redação retira a ida-
de mínima para a realização 
dos exames para a detecção 
precoce do câncer e garante o 
direito de os homens também 
os fazerem. A obrigatoriedade 
de exames de identificação 

de biomarcadores pelo SUS 
também foi retirada.

O texto apresentado por 
Ana Rita diz que o SUS as-
segurará a oferta de exames 
para a detecção precoce do 
câncer de mama para todas 
as mulheres ou homens com 
sinais e sintomas da doença, 
sem especificar o tipo, a ma-
mografia ou a idade, como a 
lei atual prevê (40 anos).

O substitutivo fixa que a 
idade para o exame de ras-
treamento e confirmação 
diagnóstica do câncer de 
mama para as mulheres será 
definida por programas do 
governo e que os protocolos 
devem ser revistos de três 
em três anos, conforme as 
evidências científicas atuais.

Como Ana Rita deixou o 
Senado, o novo relator poderá 
modificar a redação proposta.

Médico alerta para risco de 
diagnósticos desnecessários

Em 2014, o Senado realizou 
um debate sobre o câncer 
de mama, durante as come-
morações do Outubro Rosa 
— movimento anual para 
promover a conscientização 
sobre a doença. Segundo 
especialistas, há consenso 
entre os gestores de saúde 
e as sociedades médicas 
sobre a eficácia da realização 
de exames periódicos em 
mulheres de 50 a 69 anos de 
idade, mas não em relação ao 
grupo de 40 a 49 anos.

Na ocasião, a médica Ca-
rolina Fuschino, da Socie-
dade Brasileira de Masto-
logia (SBM), afirmou que 
os malefícios do exame são 
maiores para as mulheres 
mais jovens e a redução de 
risco de mortalidade é muito 
menor. Há um grande índice 
de falso positivo, o que leva 
as pacientes a biópsias e 
retornos desnecessários e a 
um maior índice de estresse.

Já Arn Migowski, médico 
sanitarista e epidemiologista 
do Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), apontou um efeito 
colateral dessa enxurrada 

de mamografias realizadas: 
o sobrediagnóstico, já que 
muitos dos tumores iniciais 
identificados nesses ras-
treamentos poderiam nem 
mesmo ter se desenvolvido 
e se tornado câncer.

Sobrevida
Os dois médicos mencio-

naram um estudo canadense 
que acompanhou por 25 
anos grupos de mulheres 
que se submeteram ao ras-
treamento por mamografia 
e outras que fizeram apenas 
o exame físico. A sobrevida, 
o tempo de vida e o risco de 
morte nos dois grupos foram 
idênticos, não houve dife-
rença estatística importante. 

Apesar de o estudo ter sido 
considerado uma “bom-
ba” na postura terapêutica 
adotada até então, Carolina 
Fuschino salientou que a 
realidade canadense não 
pode ser transportada para 
outros países, já que lá, um 
mês depois de detectado o 
tumor, a paciente já está em 
tratamento, o que não ocorre 
no Brasil.

Comissão aponta que acesso a exame é difícil
A Comissão de Assuntos 

Sociais (CAS) decidiu acom-
panhar em 2014 a Política Na-
cional de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher e se fixou na 
diretriz dessa política que bus-
ca a diminuição da mortalidade 
em decorrência de câncer na 
população feminina.

O relatório de acompanha-
mento concluiu que, apesar 

de a assistência às mulheres ter 
evoluído, o número de mortes 
por câncer de mama aumentou 
nos últimos anos. Em 2004, 
números do DataSUS eviden-
ciaram que a taxa nacional 
de mortalidade por câncer de 
mama era de 10,6 mortes por 
100 mil habitantes. Em 2011, 
a taxa aumentou para 13,5,  
informou o relatório de 

Ana Amélia divulgado em  
dezembro.

— Os possíveis problemas 
que afetam as mulheres bra-
sileiras são a falta de acesso 
da população-alvo ao exame 
de mamografia e a dificuldade 
do SUS em acolher as mulheres 
com diagnóstico de câncer de 
mama e de oferecer tratamento 
de qualidade — disse ela.

Mulher se submete a mamografia, exame que detecta tumores na mama e é oferecido na rede pública de saúde

Carolina Fuschino, da Sociedade Brasileira de Mastologia, fala em debate
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Capital estrangeiro em aéreas poderá aumentar 
Projeto revoga limite de 20% de participação internacional em empresas brasileiras, o que, segundo o senador Flexa, deve estimular o desenvolvimento da aviação doméstica

AGUARDA A DEFINIçãO dos 
novos membros da Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) projeto que 
permite maior participação 
de capital estrangeiro em 
empresas aéreas. Atualmente, 
o limite é de 20%, o que res-
tringe tanto a capitalização das 
empresas nacionais quanto a 
concorrência com as empresas 
estrangeiras. Se aprovado pela 
CCJ, o texto seguirá para a Câ-
mara dos Deputados, exceto se 
houver recurso para votação 
em Plenário.

Apresentado por Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA), na terça-
-feira, o projeto (PLS 2/2015) 
revoga do Código Brasileiro 
de Aeronáutica (CBA) — Lei 
7.565/1986 — dispositivos 
que limitam a participação  
estrangeira nas empresas 
nacionais. 

Flexa cita a Azul Linhas Aére-
as como exemplo de  estímulo 
ao  desenvolvimento da avia-
ção doméstica,  especialmente 
na vertente regional. De 
acordo com o senador, após 
a entrada da companhia no 
mercado brasileiro, em de-
zembro de 2008, o número 
de rotas domésticas regulares 
cresceu de pouco mais de 550 
para 730 (dado de 2013).

“Há estudos da própria Se-
cretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República que 
indicam que, caso a Azul não 
atuasse no mercado brasileiro, 
o número de rotas operadas 
atualmente seria de cerca 
de 610”, estima o senador na 
justificativa do projeto.

O fundador da Azul, David 
G. Neeleman, nasceu no Brasil 
enquanto o pai trabalhava 
no país como corresponden-
te estrangeiro. Aos 5 anos, 
mudou-se para os Estados 
Unidos, mas permaneceu com 
a cidadania brasileira.

“Caso isso não houvesse 
ocorrido, o investimento da 
Azul no mercado nacional 
teria sido barrado pela res-
trição ao capital estrangeiro 
atualmente existente no CBA. 
Consequentemente, dezenas 
de aeroportos regionais no 
país, hoje atendidos unica-
mente pela empresa, não 
receberiam quaisquer voos 
aéreos regulares, e milhares  
de novos empregos não teriam 
sido criados”, exemplifica.

Flexa também lembrou o su-
cesso dos leilões de concessão 
de aeroportos, dizendo que 
os ágios foram elevados em 
relação aos valores mínimos 
exatamente porque houve a 

participação de importantes 
grupos estrangeiros. Os con-
sórcios vencedores do Galeão 
(RJ) e de Confins (MG) têm 
na composição operadores 
dos aeroportos de Cingapu-
ra, considerado o melhor do 
mundo em várias pesquisas, 
de zurique (Suíça) e de Mu-
nique (Alemanha), que estão 
entre os melhores da Europa.

Entre os benefícios que a 
quebra do monopólio nacional  
trariam ao país, segundo o 

senador, estão a desconcentra-
ção do mercado doméstico, o 
aumento do número de cida-
des atendidas, a redução das 
tarifas, a melhora na qualidade 
do serviço, a diminuição do 
custo regulatório e a diversifi-
cação de serviços e produtos.

“Além disso, facilita-se a 
capitalização de empresas 
nacionais em dificuldades 
financeiras, protegendo o 
emprego dos seus respectivos 
trabalhadores”, afirma.

O senador ressalva, contudo, 
que o investimento estran-
geiro não representa a total 
abertura do mercado. Ainda 
que seja aprovada a entrada 
das empresas estrangeiras, 
não será permitida a oferta de 
transporte aéreo por empresas 
estrangeiras em operações de 
cabotagem (pequenas distân-
cias). Além disso, as empresas 
devem se submeter à legis-
lação nacional, recolhendo 
tributos e gerando empregos.

Vista do Aeroporto de Brasília: redução de tarifas e aumento de rotas são alguns dos objetivos que o projeto busca atingir

Gleisi propõe mudança na lei Maria da Penha Vanessa cita serviço de proteção da mulher em MS
Gleisi Hoffmann (Pt-

PR) apresentou projeto 
para estabelecer na Lei 
Maria da Penha que o 
descumprimento de 
medida protetiva de ur-
gência configura crime 
de desobediência (PLS 
14/2015). Assim, um 
homem que insista em 
se aproximar da compa-
nheira, apesar de ordem 
judicial contrária, esta-
ria cometendo o crime, 
previsto no artigo 330 

do Código Penal. 
Gleisi disse que esse 

ponto é importante por-
que o Superior tribunal 
de Justiça (StJ) decidiu 
que o descumprimento 

da medida protetiva de 
urgência não configura 
crime de desobediência. 
Isso, avaliou, deturpa a 
Lei Maria da Penha.

— Ao prevalecer o 
entendimento do StJ, 
estaremos promovendo 
um evidente e indese-
jável esvaziamento da 
Lei Maria da Penha, que 
tanto tem contribuído 
para a redução da vio-
lência contra a mulher 
— explicou.

Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) citou em 
discurso a inauguração, 
nesta semana, da Casa 
da Mulher Brasileira em 
Campo Grande.

A Casa da Mulher, que 
resulta de uma parceria 
entre a União e o governo 
de Mato Grosso do Sul, 
tem como objetivo inte-
grar e ampliar os serviços 
públicos voltados para 
as mulheres vítimas de 
violência.

Vanessa informou que, 
no dia em que foi inau-
gurada, a Casa da Mu-
lher já recebeu pessoas 
que buscavam ajuda. 
Ela acrescentou que 

ainiciativa faz parte do 
Programa Mulher, Viver 
sem Violência e deverá 
chegar a Brasília em mar-
ço e a Curitiba em abril.

— A estratégia é arti-
cular em um só local a 
oferta de atendimentos 
especializados no âmbi-
to da saúde, da Justiça, 
da segurança pública, da 
rede socioambiental e da 
promoção da autonomia 
financeira da mulher — 
explicou a senadora.
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8 canais da 
TV Senado 
na internet
Com a multiprogramação da TV Senado na 
internet, o cidadão com acesso a banda larga 
pode conferir, além da programação normal 
da emissora, mais sete canais que transmitem 
em tempo real as sessões plenárias e reuniões 
das comissões e subcomissões. 

www.senado.leg.br/tv  |  Twitter: @TVSenado
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