
Com ele o médico vai determinar se a criança tem língua 
presa, o que pode prejudicar a fala e a amamentação. 

O teste é mais uma conquista para uma saúde 
pública eficiente e um futuro mais seguro 
para as nossas crianças.

O teste da linguinha nos recém-nascidos agora é obrigatório 
nas maternidades de todo o país.

Saiba mais em:
www.senado.leg.br/agoraelei
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Mesas aprovam proposta  
que acelera votação de vetos

Segundo projeto de resolução, número de destaques a 
serem apresentados será proporcional ao tamanho de cada 
bancada. Quantidade de discursos também será limitada 
para que análise de vetos presidenciais se inicie mais cedo

O projeto de 
resolução que 
agiliza o trâmite 

dos vetos presidenciais 
no Congresso Nacional 
foi aprovado ontem 
pelas Mesas Diretoras do 
Senado e da Câmara dos 
Deputados. Para valer, a 
proposta agora precisa ser 
avalizada pelo Plenário 
do Congresso Nacional. 

A próxima sessão 
conjunta do Congresso 
está marcada para o 
dia 24. Outra mudança 
prevista no projeto em 
análise é a utilização de 
cédulas eletrônicas, que 
conterão todos os vetos 
presidenciais a serem 
votados pelos senadores 
e deputados federais 
naquele dia.  3Renan Calheiros (E) conduz reunião da Mesa Diretora: em discussão, medidas para agilizar análise de vetos presidenciais

Lídice da Mata, Simone Tebet, Lúcia Vânia, Rose de Freitas, Vanessa Grazziotin e Regina Sousa debatem prioridades para 2015

Senadoras 
querem mais 
mulheres na 
política

Servidoras assumem 
duas diretorias na Casa

A bancada feminina se 
reuniu ontem e decidiu 
a prioridade para 2015: 
aprovar medidas na re-
forma política que incen-
tivem maior participação 
das mulheres em cargos 
eletivos. Elas ocupam 
hoje apenas 16% dos as-
sentos do Senado.  8

Renan Calheiros assi-
nou ontem ato nomeando 
Ilana Trombka e Virgínia 
Galvez para cargos de di-
reção na Casa. Ilana assu-
miu a Diretoria-Geral do 
Senado em substituição a 

Luiz Fernando Bandeira, 
que acumulava a função 
com a de secretário-geral 
da Mesa. Virgínia assumiu 
a Secretaria de Comunica-
ção do Senado, antes ocu-
pada por Davi Emerich.  2

Ilana Trombka e Virgínia Galvez foram nomeadas 
diretora-geral e secretária de Comunicação do Senado

Base do governo e 
oposição no Senado  
apoiam orçamento 
impositivo  4

Decisão sobre 
mudança trabalhista 
cabe ao Congresso, 
afirma ministro  7

Renan quer dar 
prioridade a projetos 
voltados à produção 
de açúcar e álcool  6

Adiada análise da 
MP que prorroga 
entrada em vigor 
da Lei das ONGs  5
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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  Sessão não deliberativa
14h  A sessão é não deliberativa e destinada a pronunciamentos de senadores.

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 vi-
vo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e, em Brasília, pela TV Senado Digital, nos 
canais 51.1 a 51.4.

TV SeNADO

Ilana Trombka assume 
Diretoria-Geral do Senado

Outra mudança na estrutura do Senado se deu na direção da Secretaria de Comunicação, que agora 
é ocupada por Virgínia Galvez. Primeiro-vice-presidente diz que haverá mais alterações na Casa

O PRESIDENTE DO Senado, 
Renan Calheiros, assinou 
ontem as portarias de desig-
nação da nova diretora-geral 
da Casa, Ilana Trombka, e da 
nova diretora da Secretaria de 
Comunicação Social (Secom), 
Virgínia Galvez. Elas assumi-
ram os cargos numa cerimônia 
na Presidência do Senado, 
com a presença de senadores, 
diretores e servidores.

— As duas reforçam a banca-
da feminina da Casa e, tenho 
certeza, estão à altura dos 
cargos — afirmou Renan.

O presidente elogiou o secre-
tário-geral da Mesa Diretora, 
Luiz Fernando Bandeira, que 
acumulava o cargo de diretor-
-geral desde maio do ano pas-
sado, e agradeceu ao ex-diretor 
da Secom Davi Emerich pelo 
“trabalho muito importante” 
feito nos últimos dois anos.

Renan afirmou que o Senado 
atingiu um nível de excelên-
cia em transparência, sendo 
reconhecido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) como 
destaque numa pesquisa com 
138 órgãos públicos. Ele salien-
tou o pioneirismo do Senado 
com a economia de mais de 
R$ 500 milhões em “tempos de 

incerteza” e o salto da média 
anual de investimentos de R$ 
23 milhões para R$ 67 milhões.

Renan citou medidas como 
a extinção de 35% das funções 
comissionadas, o estabele-
cimento da jornada corrida 
de trabalho de sete horas, a 
aplicação do teto constitucio-
nal sobre as remunerações, a 
extinção de contratos, a fusão 
de estruturas e a modernização 
administrativa.

Experiência
Mestre em Relações Públi-

cas, com carreira acadêmica 
e profissional na área, Ilana 
 Trombka está no Senado desde 
1998. Já foi diretora da Secre-
taria de Relações Públicas do 
Senado e de Comunicação do 
Instituto Legislativo Brasileiro, 
assessora da Presidência e as-
sessora parlamentar do Minis-
tério da Integração Nacional.

Ela assumiu um compromis-
so com o presidente do Senado.

— Vai ter de mim o meu 
trabalho, o meu esforço, a 
minha dedicação e a minha 
lealdade. A Diretoria-Geral vai 
ser administrada nos ditames 
que o senhor vem ditando na 
administração do Senado, a 

partir da transparência, da 
eficiência e da racionalidade 
do gasto do dinheiro público 
— disse ela, que deixa o cargo 
de diretora-geral-adjunta de 
Gestão.

Virgínia Galvez, nova diretora 
da Secom, também está no Se-
nado desde 1998. É jornalista, 
com passagens por redações 
de jornais como a Folha de 
S.Paulo. Foi representante do 
Senado no conselho consultivo 
da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), ocupou 
várias funções na TV Senado, 
foi assessora da Secretaria de 
Comunicação e do senador 
Antonio Carlos Magalhães e 
vinha atuando na assessoria de 
imprensa na Diretoria-Geral.

— Temos orgulho de oferecer 
ao cidadão uma informação 
correta, que busca sempre 
chegar ao cidadão de forma di-
versificada — afirmou Virgínia.

Segundo Jorge Viana (PT-
AC), primeiro-vice-presidente 
do Senado, outras áreas sofre-
rão troca de comando:

— O presidente está pro-
pondo modificações, de modo 
que haja transparência e que 
ninguém passe mais de dois 
anos na função.

Os procedimentos de esco-
lha de dirigentes das agências 
reguladoras poderão ser 
aplicados na composição da 
diretoria da Superintendên-
cia Nacional de Previdência 
Complementar (Previc). A 
proposta do senador José 
Medeiros (PPS-MT) deverá ser 
analisada, em decisão final, 
pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

Se o texto (PLS 10/2015) virar 
lei, as indicações do diretor-
-superintendente e de mais 
quatro diretores da Previc 
precisarão ser aprovadas pre-
viamente pelo Senado. Atual-
mente, a diretoria colegiada da 
instituição deve ser composta 

por pessoas nomeadas pela 
Presidência da República 
após indicação do ministro 
da Previdência Social.

Medeiros argumenta que a 
aprovação prévia do Senado 
a indicados para altos car-
gos no governo está prevista 
na Constituição para evitar 
nomeações de cunho exclu-
sivamente político.

“Assim, o processo de esco-
lha de autoridades vem sendo 
mais e mais acompanhado 
pela sociedade, num ambiente 
de transparência no qual, gra-
ças às sabatinas nas comissões 
competentes da Casa, pode 
o indicado demonstrar suas 
aptidões”, observa o senador.

O PLS 10/2015 impõe exi-
gências para nomeação dos 
conselheiros da Previc: re-
putação ilibada, formação 
superior completa e elevado 
conceito no campo de sua 
especialidade. 

O projeto fixa ainda man-
dato de cinco anos para os 
diretores da instituição. A 
perda do cargo ocorrerá por 
renúncia, condenação judicial 
transitada em julgado ou de-
missão decorrente de processo 
administrativo disciplinar. 

As mudanças propostas por 
José Medeiros devem incidir 
sobre a Lei 12.154/2009, que 
regula o funcionamento da 
Previc.

Ouvidoria do Senado divulga 
relatório gerencial 2013–2014

Regina Sousa anuncia prioridade 
a direitos humanos e educação

A Ouvidoria do Senado 
publicou relatório gerencial 
com dados de atendimento e 
medidas adotadas para me-
lhorar os serviços à popula-
ção em 2013 e 2014. Nos dois 
anos, foram recebidas 4.286 
mensagens, que podem ser 
encaminhadas por quatro ca-
nais: site, serviço Alô Senado 
(0800 612211), carta e urnas 
espalhadas pela instituição.

O relatório aponta as ações 
que deram continuidade às 
atividades da Ouvidoria — 
que iniciou os trabalhos em 
2011 —, como o lançamento 
do programa de rádio Espa-
ço Ouvidoria e mudanças 
na estrutura organizacional 
para dar mais agilidade e 
efetividade ao atendimento. 

A ouvidora-geral do Senado, 
senadora Lucia Vânia (PSDB-
GO), assumiu o cargo em abril 
de 2013. Depois de quase 
dois anos, ela avalia que o 
órgão agora possui estrutura 
mais adequada à finalidade 
principal, que é ser uma 
porta de acesso do cidadão 
às atividades dos senadores

“Tudo o que poderia ser fei-
to em função de um aumento 
das demandas à Ouvidoria foi 
feito: realizamos videocon-
ferência para todo o Brasil, 
temos um programa de rádio, 
encaminhamos boletins e a 
cartilha da Ouvidoria para 
as regionais da Escola do 
Legislativo, participamos 
de simpósios de ouvidorias”, 
explica no relatório.

A defesa dos direitos 
humanos, a educação 
e o meio ambiente são 
os temas que concen-
trarão a atenção de 
Regina Sousa (PT-PI), 
conforme anunciou 
em seu primeiro dis-
curso no Senado. A senadora 
substitui Wellington Dias, que 
renunciou ao mandato para 
assumir o governo do Piauí.

Em pronunciamento ontem, 
ela descreveu sua trajetória 
de vida. Professora, 64 anos, 
é filha de camponeses sem 
terra e é a quinta de 14 irmãos. 

Ainda menina, per-
cebeu a necessidade 
da reforma agrária 
ao ver os pais se-
rem explorados pelo 
dono da terra onde 
trabalhavam. Apesar 
das dificuldades, os 

pais mandavam os filhos à 
escola, contou.

— Enfim, aqui estou, se-
nadora da República, mais 
um desafio de tantos que 
enfrentei. Venho disposta a 
debater temas que me são 
caros. Quero contribuir com 
uma pátria educadora.

Ilana Trombka discursa ao assumir a Diretoria-Geral: promessa de “trabalho, esforço, dedicação e lealdade” no cargo

Indicados à Previc podem ser sabatinados

 Lúcia Vânia assumiu órgão em 2013: acesso do cidadão ao trabalho parlamentar
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Romero Jucá (PMDB-RR) 
reconheceu que o governo 
enfrenta dificuldades finan-
ceiras e políticas, com reflexo 
nas conquistas sociais do 
país, mas lembrou que agora 
é hora de enfrentar esses pro-
blemas para mudar o cenário.

Para o senador, o PMDB tem um pa-
pel fundamental nos debates a serem 
feitos no Congresso com objetivo de 
construir condições para as mudanças 
necessárias. Ele citou medidas que 
precisam ser adotadas para destravar 
a economia, como incentivar os em-
presários e aumentar a credibilidade 

e a segurança jurídica para os 
investimentos. Se isso aconte-
cer, salientou, o país voltará a 
crescer e o governo aumentará 
a arrecadação para promover 
o ajuste fiscal.

— O Congresso tem que 
ser proeminente nesse papel, 

não só no crescimento econômico e na 
mudança da legislação brasileira para 
melhorar a questão econômica, mas 
também na defesa da sociedade, dos 
trabalhadores, para minorar qualquer 
tipo de ação que, em tese, possa criar 
algum prejuízo para a sociedade, e o 
papel do PMDB é fundamental nisso.

AS MESAS DIRETORAS do 
Senado e da Câmara dos 
Deputados aprovaram ontem 
um projeto de resolução com 
mudanças que aceleram a vo-
tação dos vetos presidenciais 
pelo Congresso Nacional.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, explicou 
que, do modo atual, as vota-
ções dos vetos presidenciais 
são muito demoradas. Ele 
citou uma sessão no início de 
dezembro que, reunindo vo-
tações de vetos e do polêmico 
projeto que mudou o cálculo 
do superávit de 2014, durou 
quase 19 horas.

Com a aprovação pelas duas 
Mesas Diretoras, o projeto em 
questão (PRN 1/2015) agora 
só precisa passar pelo exame 
do Plenário do Congresso 
Nacional, o que deve ocorrer 
na sessão que foi marcada 
para o dia 24.

O objetivo, de acordo com 
a justificativa da proposta, é 
tornar mais ágil a análise dos 
vetos presidenciais e também 
adequar as sessões ao fim do 
voto secreto nesse tipo de 
deliberação.

Até o início das votações, 
os parlamentares poderão 

apresentar destaques (suges-
tões de mudanças no texto). 
A quantidade de destaques 
estará limitada ao tamanho 
de cada bancada. De 5 a 24 
deputados ou de 3 a 5 se-
nadores, 1 destaque; de 25 
a 49 deputados ou de 6 a 11 
senadores, 2 destaques; de 50 
a 74 deputados ou de 12 a 17 
senadores, 3 destaques; e 75 
ou mais deputados ou 18 ou 
mais senadores, 4 destaques.

Discursos
O tempo dos discursos tam-

bém será disciplinado. Os ora-
dores inscritos poderão falar 
por até cinco minutos. Após 
a fala de quatro senadores e 
de seis deputados, o proces-
so de votação será iniciado, 
mesmo com a continuidade 
dos debates. Os líderes terão 
até um minuto cada um para 
orientar as bancadas.

O primeiro-vice-presidente 
do Senado, Jorge Viana (PT-
AC), afirmou:

— Até recentemente não se 
concluía o processo legislativo 
porque não se apreciavam ve-
tos, por exemplo. O Regimen-
to Comum é falho em muitos 
aspectos. Havia impasses e 

tínhamos que recorrer aos 
Regimentos da Câmara e do 
Senado para dirimir dúvidas.

O veto é o instrumento 
usado pelo presidente da Re-
pública para recusar a sanção 
de um projeto, no todo ou 
em parte. A manutenção ou 
a rejeição do veto dependem 
de deliberação dos deputa-
dos e senadores, em sessão 
conjunta do Congresso, por 
escrutínio secreto. Para o veto 
ser rejeitado, é preciso o voto 
da maioria absoluta dos par-
lamentares de cada Casa (41 
votos no Senado e 257 votos 
na Câmara). A matéria cujo 
veto foi rejeitado é enviada ao 
presidente da República para 
promulgação.

Se a proposta virar regra, 
a votação dos vetos será em 
cédulas eletrônicas, com a 
identificação do parlamentar. 
Nessa cédula, estarão todos os 
vetos presidenciais a serem 
examinados naquele dia.

A implantação de novos 
procedimentos para a apre-
ciação dos vetos presiden-
ciais havia sido discutida na 
segunda-feira numa reunião 
entre Renan e o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha.
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Avança projeto que agiliza 
votação de veto presidencial
Resolução passou nas Mesas e agora precisa do aval do Plenário do Congresso. Entre mudanças previstas, 
estão uso de cédula eletrônica e limite no tempo de discursos e no número de destaques apresentados

Aprovadas sessões em homenagem ao 
navegador Américo Vespúcio e ao Senac

Jucá ressalta papel do PMDB no debate 
sobre reformas em busca do ajuste fiscal

Senadores apoiam proposição 
que oficializa Colégio de Líderes

Inspiração para a proposta veio 
da Câmara, explica Ana Amélia

O Plenário aprovou ontem a realiza-
ção de duas sessões especiais — uma 
para celebrar os 560 anos do nascimen-
to do navegador Américo Vespúcio, a 
ser realizada em 2 de março, e a outra 
para comemorar os 69 anos do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), agendada para 23 de fevereiro.

Requerida por Cristovam Buarque 
(PDT-DF), a sessão em homenagem a 
Américo Vespúcio terá como objetivo 
unir os grupos parlamentares bilaterais  
Brasil-Itália do Senado e da Câmara dos 
Deputados e embaixadas dos países 
correlatos. O evento fará parte das 
atividades de encerramento do Ano 

Comemorativo Américo Vespúcio, 
em 9 de março.

Filho de uma das famílias mais 
importantes de sua época, Américo 
Vespúcio nasceu em Florença, na Itália, 
em 9 de março de 1454, tendo sido um 
dos mais importantes navegadores dos 
séculos 15 e 16. O continente america-
no foi nomeado em sua homenagem.

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) é um dos  principais 
agentes de educação profissional vol-
tado para o setor do comércio de bens, 
serviços e turismo. O requerimento da 
sessão de homenagem é de autoria de 
Paulo Paim (PT-RS).

Apesar de ser prática no 
Senado, a reunião dos líderes 
partidários para condução 
dos trabalhos da Casa não 
tem amparo no Regimento 
Interno. Um projeto de 
resolução (PRS 3/2015) 
apresentado nesta semana 
pode mudar isso, criando 
oficialmente o Colégio de Lí-
deres. A proposta tem apoio 
das lideranças.

Eunício Oliveira (PMDB-
CE) lidera a maior bancada 
e se diz favorável ao projeto.

— Ele [o Colégio de Líde-
res] poderia ser institucio-
nalizado, sim. É o Colégio 
de Líderes que comanda o 
Senado, além do presidente 
— afirma o senador, acres-
centando que, embora não 
exista regimentalmente, o 
colegiado já exerce suas fun-
ções, como definir a pauta e 
os rumos da Casa.

O líder do PT, Humberto 
Costa (PE), vê a ideia como 
uma forma de compartilhar 
a gestão do Senado:

— É uma maneira de de-
mocratizar as decisões, 
dividir responsabilidades 

quanto à pauta e a aspectos 
da administração do Senado. 
Tem nosso apoio.

O projeto é de Ana Amélia 
(PP-RS), da oposição. Outros 
representantes da oposição 
também apoiam a ideia, 
como o líder do PSDB, Cássio 
Cunha Lima (PB). Ele diz que 
a medida dá mais solidez ao 
Senado em meio a um clima 
político conturbado:

— Você ganha institucio-
nalidade. Tudo que é insti-
tucional em tempo de crise 
é bem-vindo.

Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) crê que a proposta 
é importante porque, como o 
regimento não prevê as reu-
niões de líderes, elas existem 
numa situação instável:

— Hoje as reuniões são 
informais. Previstas no re-
gimento, serão obrigatórias.

O projeto também foi 
bem recebido por Vanessa 
 Grazziotin (PCdoB-AM):

— É importante que se 
garanta a participação de 
todas as representações 
partidárias, com garantia de 
assento, voz e voto.

Em Plenário, Ana 
Amélia disse que 
protocolou  o pro-
jeto de resolução 
com inspiração na 
Câmara dos De-
putados, onde o 
Colégio de Líderes 
está institucionalizado no 
regimento, operando como 
instância de descentrali-
zação e democratização 
das decisões, inclusive no 
estabelecimento da pauta 
do Plenário. Na opinião da 
senadora, é um exemplo de 
como se deve trabalhar.

— A Câmara está fazendo 
o dever de casa e nós temos 
que seguir o exemplo — afir-
mou Ana Amélia.

A autora disse 
acreditar que o 
texto será bem re-
cebido por líderes 
partidários, assim 
como por todos 
os senadores, por 
representar a pos-

sibilidade de “arejamento” 
na organização dos traba-
lhos. A seu ver, o próprio 
presidente do Senado se 
sentirá mais resguardado 
com a institucionalização do 
colégio, sendo a ele mantida 
a autonomia para decisões 
sobre assuntos polêmicos.

O projeto será examinado 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) antes da 
decisão final em Plenário.

Sob comando de Renan Calheiros (E), Mesa do Senado debate, entre outros temas, regra para votação de veto presidencial
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Jorge Viana (PT-AC) formalizou 
ontem a proposta de criação de 
uma comissão temporária para 
acompanhar a escassez de água. O 
senador disse que o país vive uma 
crise hídrica sem precedentes, sendo 
as consequências as piores possíveis 
para o país como um todo.

— Tem explicação que o estado mais rico do país 
tenha rios tão poluídos que não tem oportunidade 
de aproveitamento dessa água para uso humano? 
— questionou o senador, referindo-se a São Paulo.

Viana antecipou o que acontecerá nos próximos 
meses, se a comissão for instalada:

— Vamos andar o Nordeste, conversar com as 
autoridades, envolver o Ministério do Meio Am-
biente, para que possamos estabelecer uma política 
adequada para o século 21, que é uma política de 
manejo adequado, garantindo água para o agricultor, 
garantindo água para o consumidor e garantindo 
uma relação respeitosa com a natureza. Estamos 
pagando caro e ainda nem começamos a pagar essa 
dívida com a natureza.

Ângela Portela (PT-RR) voltou a cobrar, na terça-
-feira, a conclusão do Linhão de Tucuruí e o empenho 
dos Ministérios da Justiça e de Minas e Energia para 
resolver os problemas que atrasam os trabalhos. Entre 
eles, está a paralisação no trecho entre Manaus e Boa 
Vista, que atravessa o território dos índios waimiri-
-atroari, por determinação da Justiça Federal.

— Essas comunidades indígenas têm que participar 
do processo, têm de ser respeitadas. Não se pode es-
quecer, porém, a relevância que o linhão representa 
para  para a economia do nosso estado — afirmou.

A obra ligará a Hidrelétrica de Tucuruí (PA) até 
Boa Vista. Dessa forma, Roraima passará a integrar o 
sistema elétrico nacional. A senadora ressaltou que o 
estado tem fornecimento precário de energia à base 
de termelétricas, sujeito a apagões, e a custo alto.

A Agência Nacional de Energia Elétrica conseguiu 
liminar contra a decisão da Justiça Federal e a se-
nadora espera que a obra seja retomada em breve.

— Para que o povo de Roraima tenha energia 
segura, limpa, confiável, que possa proporcionar 
o bem-estar das famílias e o desenvolvimento do 
nosso estado — concluiu.

Raimundo Lira (PMDB-PB) apre-
sentou requerimento para recriar 
comissão temporária externa que 
atuou no Senado para acompanhar 
a transposição das águas do Rio São 
Francisco.

O senador disse ser necessário 
que a comissão, que encerrou os 

trabalhos, volte a funcionar para que os senadores 
sigam acompanhando as obras de perto, garantindo 
a continuidade dos projetos já iniciados.

Lira explicou que a Paraíba, que já tem dois eixos 
de acesso ao São Francisco, pleiteia uma terceira 
entrada para atingir todos os municípios do estado, 
de modo a evitar que falte água em qualquer época 
do ano.

— A transposição do Rio São Francisco é o maior 
programa de segurança hídrica da Região Nordes-
te. A vida do nordestino nunca mais será a mesma 
depois que as águas captadas do rio estiverem es-
coando pelos canais construídos. Daí o justificado 
entusiasmo de todos os que lutam para que essa 
obra monumental seja concluída.

Senadores comemoram orçamento impositivo
Expectativa é que a proposta, a ser promulgada em breve, torne o Congresso mais independente do Executivo por obrigar o governo a cumprir as emendas parlamentares

SENADORES DO GOVER-
NO e da oposição saudaram 
a aprovação pela Câmara, 
na noite de terça-feira, da 
chamada PEC do Orçamento 
Impositivo, que prevê a execu-
ção obrigatória das emendas 
parlamentares individuais.

A proposta (PEC 358/2013) 
exige que pelo menos metade 
do valor de cada emenda se 
destine  à área de saúde. Como 
já havia sido aprovada pelo Se-
nado, deverá ser promulgada 
pelo Congresso nas próximas 
semanas. 

Para os senadores, com a 
mudança, haverá mais inde-
pendência do Poder Legisla-
tivo frente ao Executivo.

Relator-geral do Orçamento 
de 2015, o senador Romero 
Jucá (PMDB-RR) diz que a exe-
cução obrigatória vai facilitar 
a relação institucional entre 
os dois Poderes e fortalecer a 
democracia.

— É extremamente impor-
tante porque acaba aquela his-
tória de, quando o governo li-
bera alguma emenda, parecer 
que está fazendo um acordo, 
uma troca, uma negociata, o 
que não é verdade — afirmou.

Segundo Jucá, a emenda  
é uma atribuição e uma prer-
rogativa do parlamentar e  

tem que ser respeitada,  
independentemente de o 
deputado ou senador per-
tencer à base governista ou à  
oposição.

— O governo vai ter que 
cumprir aquilo que a lei or-
çamentária determinar. É um 
avanço para a democracia 
e para a representatividade 
política — disse.

Jucá aposta que a obrigato-
riedade de execução orçamen-
tária tende a ser estendida a 
outras áreas do Orçamento, 
como os programas sociais.

— Temos que caminhar para 
que o orçamento seja imposi-
tivo não só nas emendas, mas 
também nos investimentos, 
nos programas sociais. É muito 
importante que as políticas 
públicas tenham garantia 
de execução. Não adianta a 
gente discutir, os ministérios 
discutirem e, no final, algo ser 
contingenciado e não se fazer 
nada — acrescentou.

Para o senador Antonio Car-
los Valadares (PSB-SE), o or-
çamento impositivo vai acabar 
com pressões e exigências na 
relação entre parlamentares 
e Executivo.

— O apoio parlamentar 
não será mais em função do 
recebimento de recursos para 

os municípios, mas em razão 
das propostas boas que sejam 
apresentadas pelo Poder Exe-
cutivo — assinalou.

Outras áreas
O líder do PMDB, senador 

Eunício Oliveira (CE), é outro 
que considera positiva a apro-
vação da PEC. Ele também 
acredita que a execução im-
positiva deverá ser estendida 
a outras áreas orçamentárias.

— É um projeto que vem 
desde a época em que ainda 

era vivo o senador Antonio 
Carlos Magalhães. A emenda 
que destina 50% desses re-
cursos para a saúde pública 
do Brasil é minha. Acho que 
é extremamente importante 
e força o governo a fazer os 
investimentos, principalmente 
na saúde — argumentou.

A nova emenda determina 
a execução obrigatória das 
emendas parlamentares ao 
orçamento até o limite de 1,2% 
da receita corrente líquida 
(RCL) do ano anterior. 

Também exige que meta-
de do valor seja aplicado na 
área de saúde, inclusive no 
custeio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), mas não para 
o pagamento de pessoal ou 
encargos sociais.

O texto estabelece um per-
centual mínimo de inves-
timento em ações e servi-
ços públicos de saúde pela  
União, a ser alcançado gra-
dualmente ao longo de cinco 
anos, a partir do ano subse-
quente ao da promulgação 
da PEC. 

A União deverá, no final dos 
cinco anos, destinar 15% da 
RCL para a área. 

Atualmente, somente os es-
tados e municípios têm esses 
percentuais determinados 
pela lei que regulamentou a 
Emenda Constitucional 29: 
12% e 15%, respectivamente. 

O mínimo a ser aplicado pela 
União é definido pelo valor 
empenhado no ano anterior, 
acrescido da variação nomi-
nal do produto interno bruto 
(PIB), o que hoje representa 
cerca de 13% da RCL.

Apesar de concordar que 
o orçamento impositivo di-
minuirá a dependência do 
Congresso em relação ao 
Executivo, o líder do DEM 
no Senado, Ronaldo Caiado 
(GO), diz que os limites em 
relação à RCL podem acabar 
diminuindo os recursos totais 
destinados à saúde. 

Na opinião dele, o gover-
no vai deixar de ampliar os 
investimentos, pois não será 
obrigado a ir além dos tetos 
previstos na PEC.

Jorge Viana propõe colegiado 
para discutir escassez de água 

Ângela Portela volta a cobrar 
conclusão do Linhão de Tucuruí

Lira quer recriar comissão para 
acompanhar transposição de rio
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Proposta aprovada na terça pela Câmara já havia passado pelo Senado e destina metade do valor das emendas à saúde

Em pronunciamento no Plenário, ontem, 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) voltou a la-
mentar mudança no texto final da PEC do 
Orçamento Impositivo. A alteração criticada 
por ele é a permissão no sentido de que os 
recursos das emendas parlamentares se-
jam contados no percentual mínimo que a 
União tem de destinar anualmente à saúde.  
Para o senador, a alteração, na prática, pode 
significar uma perda anual de R$ 7 bilhões 
para o setor.

— Isso é algo desumano. As pessoas não vão 
entender como é que o Congresso Nacional, 
para poder ter a garantia das suas emendas 
parlamentares, trocou vidas de milhões de 
brasileiros— disse.

Caiado lembrou que os estados e os municí-
pios têm a obrigação de repassar um mínimo 
de recursos para a área e que a União acaba 
não cumprindo a parte dela. A cada ano que 
passa, avaliou o senador, a União investe 
menos na saúde dos brasileiros. 

Para Caiado, mudança no texto pode tirar dinheiro da saúde
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Romário manifesta 
preocupação com o 
legado olímpico

Em seu primeiro discurso 
em Plenário, Romário (PSB-
RJ) defendeu a aprovação 
de projeto dele que cria o 
Fundo Nacional de Legado 
Olímpico e Paralímpico (PLS 
26/2015), com o objetivo de 
financiar o esporte nas esco-
las e a formação de atletas 
de alto rendimento.

Se aprovada, a proposta 
também vai ajudar a manter 
o complexo que receberá os 
Jogos Olímpicos de 2016, no 
Rio de Janeiro.

Para o senador, é preciso 
ficar atento para evitar a 
repetição dos abusos que 
ocorreram na Copa.

— Dedicarei toda a minha 
energia para garantir que 
essa Olimpíada deixe um 
legado. O que precisamos 
garantir é que sejam trans-
formações que as pessoas 
precisem e que tragam 
emprego e condições para 
as novas gerações de atletas.

Falta acordo para votar 
medida sobre Lei das ONGs
Senadores não chegaram a um entendimento sobre a MP que adia a vigência de novas regras para parcerias 
entre entidades e governo. Oposição quer analisar o texto sem as alterações propostas por Gleisi Hoffmann 

POR FALTA DE acordo, os 
senadores não votaram ontem 
a Medida Provisória 658/2014, 
que adia para julho de 2015 o 
início da vigência da Lei das 
ONGs. A nova legislação (Lei 
13.019/2014) estabelece regras 
sobre as parcerias das organi-
zações não governamentais 
com a administração pública.

Segundo Paulo Paim (PT-
RS), que presidiu a sessão 
ontem, a proposta só poderá 
ser votada no dia 24, quan-
do voltará a haver sessões 
 deliberativas. Até lá, serão 
feitas em Plenário apenas reu-
niões para  pronunciamentos.

Os oposicionistas querem 
votar a MP na forma aprovada 
pela Câmara, sem alterações. 
Os deputados rejeitaram as 
mudanças propostas pela 
senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), relatora na comissão 
mista que examinou a medida.

— É um texto [o de Gleisi]
cheio de contrabandos. A 
MP tem uma finalidade clara: 
prorrogar em um ano, até que 
prefeituras e ONGs se adap-
tem à atual lei. O DEM vai se 
posicionar pela aprovação do 
texto original — disse o líder do 
partido, Ronaldo Caiado (GO).

O senador atribuiu a falta de 
acordo ao processo de eleição 

da Mesa Diretora do Senado.
— Todo esse clima foi criado 

diante do processo de elei-
ção da Mesa, que tirou essa 
capacidade de o presidente 
construir um entendimento. 
Não tem mais essa discussão 
antecipada para decidir como 
é que nós poderemos acordar 
o texto — afirmou o líder do 
DEM, referindo-se ao fato de a 
oposição ter ficado de fora da 
composição da Mesa.

Discussão maior
Caiado também cobrou in-

formações sobre possível mu-
dança no Regimento Comum 
do Congresso com o objetivo 
de alterar o rito de tramitação 
de vetos presidenciais.

— Reivindico o direito de 
discussão por todos os parla-
mentares. Mudanças estariam 
sendo analisadas pela Mesa 
do Senado sem a devida dis-
cussão. As propostas devem 
ser distribuídas aos demais 
senadores para que cada um 
de nós, com a experiência e 
vivência regimental que tem, 
possa opinar. E também para 
que as minorias não sejam 
mais tratoradas no momento 
da apreciação dos vetos.

A MP 658/2014 foi editada 
pela presidente Dilma a pedi-

do das ONGs e de alguns ór-
gãos do governo que queriam 
mais tempo para se adequar à 
nova legislação. Inicialmente, 
a Lei 13.019 teria 90 dias para 
entrar em vigência, o que de-
veria ter acontecido no ano 
passado. A MP ampliou esse 
período por mais 270 dias, 
totalizando quase um ano.

Pela lei, as ONGs são obri-
gadas a participar de processo 
seletivo (chamada pública) e 
cumprir uma série de exigên-
cias para celebrar parcerias 
e convênios com governos, 
entidades e órgãos públicos.

Estão entre os requisitos, 
por exemplo, a comprovada 
experiência no serviço a ser 
prestado, a exigência de ficha 
limpa e pelo menos três anos 
de existência. As regras preten-
dem evitar o favorecimento de 
grupos específicos e a escolha 
de entidades sem preparo 
técnico ou estrutura para o 
cumprimento dos projetos.

Para os oposicionistas, as 
mudanças feitas por Gleisi na 
comissão mista reduziriam o 
rigor da lei. É o caso da dispen-
sa do chamamento público, 
da retirada da responsabili-
dade solidária dos dirigentes 
e da exclusão das estatais do 
 alcance da norma.

Na presidência da sessão, o senador Paim disse que a MP só poderá ser votada na próxima sessão deliberativa, no dia 24

MPs perdem validade se não forem avaliadas
De acordo com a Constitui-

ção, as medidas provisórias 
têm força de lei e vigoram por 
60 dias, podendo ser prorroga-
das uma vez por igual período 
antes de perderem a eficácia.

Até 2012, as MPs vinham 
sendo votadas diretamente 
nos Plenários da Câmara e 
do Senado, sem passar pela 
análise prévia de comissão 
mista. O Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu, então, 
que o exame por um colegia-
do formado por deputados e 
senadores é obrigatório.

Se o conteúdo de uma me-
dida provisória for alterado 
no Congresso, ela passa a 
tramitar como projeto de lei de 
conversão. Por outro lado, se a 
Câmara ou o Senado rejeitar, 
os parlamentares têm que edi-
tar um decreto legislativo para 

disciplinar os efeitos gerados 
durante a vigência.

Se a MP for aprovada sem 
alterações, é promulgada pelo 
Congresso, sem necessidade 
de sanção. Caso haja mudan-
ças, a proposição é enviada à 
Presidência da República para 
sanção. O presidente tem a 
prerrogativa de vetar o texto 
parcial ou totalmente, caso 
discorde das alterações.

Lasier cobra do 
governo ações para 
salvar polo naval

Lasier Martins (PDT-RS) 
cobrou do governo federal o 
cumprimento dos contratos 
firmados com indústrias do 
Polo Naval de Rio Grande 
(RS), instituído em 2003 para 
dar suporte às atividades da 
Petrobras.

As indústrias do polo en-
frentam as consequências 
da Operação Lava-Jato e, 
conforme o senador, dos 18 
mil trabalhadores que há um 
ano estavam contratados, 
restam pouco mais de 7 mil.

— É um castelo de sonhos 
que está ruindo no interior 
do Rio Grande do Sul, com 
reflexos em todo o estado.

Segundo ele, a euforia 
virou decepção. Isso por 
conta do desemprego nas 
indústrias navais e pelas 
dificuldades de pequenos 
empresários que investiram 
na construção de condo-
mínios, supermercados e 
outros empreendimentos.

Projeto de Romário pretende 
formar atletas de alto rendimento

Em um ano, número de empregos 
caiu de 18 mil para 7 mil, diz Lasier

Ataídes critica taxa de 
desemprego divulgada 
pelo Planalto

Ataídes Oliveira (PSDB-
TO) voltou a criticar os 
números do governo sobre 
o desemprego no Brasil. Os 
dados apontam taxa de 4,3%, 
mas o parlamentar questio-
na a metodologia usada na 
pesquisa e garante que o 
índice chega a 20%.

— Só para se ter uma no-
ção: a pesquisa é feita em 
apenas seis regiões metro-
politanas: Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto 
Alegre. Há várias irregulari-
dades nessa pesquisa, nessa 
metodologia — afirma.

Ataídes citou editorial do 
jornal O Estado de S. Paulo, 
intitulado “Desemprego: 
mais um fiasco”, segundo o 
qual “o desemprego é bem 
mais feio do que o governo 
costuma alardear e bem 
maior do que em várias 
grandes economias desen-
volvidas e emergentes”.

José Medeiros pede 
liberação do Fundo de 
Apoio às exportações

José Medeiros (PPS-MT) 
apelou ao governo para que 
libere o Fundo de Apoio às 
Exportações por meio de 
medida provisória. O se-
nador disse que as verbas 
retidas fazem falta para 
os estados e municípios, 
que sofrem com o aperto 
fiscal em vigor e cada vez 
mais têm dificuldade para 
pagar as contas, e frisou a 
importância do fundo para 
Mato Grosso, que tem baixa 
arrecadação tributária.

Para ele, o estado contri-
bui para os resultados da 
balança comercial do país, 
mas não recebe a atenção 
devida do governo federal.

— Mato Grosso tem se 
destacado em primeiro lugar 
na produção de grãos e de 
pluma de algodão e tem o 
primeiro rebanho do país, 
mas quanto mais exporta, 
mais prejuízo tem. E preci-
samos equilibrar isso.

Para o senador, índice de pessoas 
desempregadas chega a 20%

Medeiros cita contribuição de Mato 
Grosso para a balança comercial
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O PRESIDENTE DO Senado, Renan 
Calheiros, defendeu, para o presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha, a prioridade na análise de 
projetos que possam incrementar o 
setor produtivo sucroalcooleiro. De 
acordo com estudos, o setor contri-
buiu com cerca de US$ 43,36 bilhões 
na safra 2013–2014, valor equivalente 
a quase 2% do produto interno bruto 
(PIB) de 2013. 

O setor busca a recuperação de gra-
ve crise, iniciada em 2012, devido ao 
aumento no custo de produção, em 
função da quebra da safra de cana-
-de-açúcar; à falta de competitividade 
do etanol; e a investimentos tardios na 
recuperação de canaviais e mecaniza-
ção, de acordo com analistas.

Segundo o Centro Nacional das 
Indústrias do Setor Sucroenergético 
e Biocombustíveis (Ciese), em 2014 a 

cadeia produtiva viveu o pior período 
em 30 anos, com o fechamento de 80 
usinas e a extinção de mais de 300 mil 
empregos nos últimos seis anos.

— Em 2013, o Executivo teve de 
socorrer o setor sucroalcooleiro em 
todo o país. Alagoas mesmo recebeu 
recursos. Para o nosso estado, isso foi 
muito importante, porque são os pe-
quenos produtores de cana do estado 
de Alagoas, os fornecedores de cana, 
os produtores individuais de cana 
que fornecem cana para as usinas de 
açúcar. Quase 90% desses fornecedo-
res moem até mil toneladas de cana. 
E essa subvenção ajudou não apenas 
na produtividade, mas sobretudo per-
mitiu manter a atividade que tem feito 
com que essa gente cumpra com o seu 
papel, eduque a sua família e colabore 
com o dia a dia e com a economia do 
nosso estado — observou Renan.
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Nos últimos seis anos, 80 usinas de cana fecharam e mais de 300 mil empregos foram extintos

Renan defende setor produtivo sucroalcooleiro
Presidente do Senado quer prioridade na análise de propostas que possam ajudar na recuperação da atividade, cuja cadeia produtiva vive o pior momento em 30 anos

Telmário critica volta de 
PeC sobre terra indígena

Paim: menos tributo para 
representante comercial

Reguffe cobra promessas 
do governador do DF

Bezerra Coelho anuncia 
prioridades do mandato

Telmário Mota 
(PDT-RR) mani-
festou-se contra o 
eventual desarqui-
vamento da Pro-
posta de Emenda à 
Constituição (PEC) 
215/2000, que trans-

fere do governo federal para o Con-
gresso a decisão sobre demarcação 
de terras indígenas. A possibilidade 
de a PEC voltar a tramitar na Câmara 
foi admitida no dia 4 pelo presidente 
da Casa, Eduardo Cunha.

Telmário perguntou quantos parla-
mentares representam comunidades 
indígenas e advertiu que alterar a regra 
é rasgar a Constituição de 1988, que 
atribui a competência quanto à demar-
cação dessas terras ao Poder Executivo. 
O senador admitiu dialogar com os 
ruralistas, principais defensores da 
mudança, para mostrar que os índios 
não querem travar o desenvolvimento.

Para o senador, o que falta é incluir 
os índios nas atividades produtivas, 
medida muito importante, de acordo 
com ele, para a melhoria de vida das 
diversas comunidades que enfrentam 
o isolamento e a pobreza. Ele disse ter 
recebido reivindicações de lideranças 
indígenas a favor da integração.

Paulo Paim (PT-RS) e Randolfe 
Rodrigues (PSOL-AP) apoiaram o 
pronunciamento de Telmário contra 
o desarquivamento da PEC 215/2000.

Paulo Paim (PT-RS) defendeu, terça-
-feira, projeto dele que modifica o 
enquadramento dos representantes 
comerciais no Simples Nacional. A 
atividade desses profissionais seria 
incluída em uma tabela de tributação 
com alíquotas menores que as de hoje.

O PLS 5/2015 altera artigo do Esta-
tuto da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte (Lei Complementar 
123/2006) para incluir a representação 
comercial entre as atividades com tri-
butação entre 6% e 17,4%, conforme a 
receita bruta do contribuinte. O projeto 
será votado na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE).

Paim também destacou a realização, 
de 16 a 20 de março, em Bento Gon-
çalves (RS), de feira internacional da 
indústria moveleira, setor, ressaltou, 
importante para economia.

O senador registrou ainda corres-
pondência que recebeu do ministro 
Guilherme Afif Domingos, da Secreta-
ria da Micro e Pequena Empresa, que 
mostra o aumento da arrecadação e 
do emprego no setor em 2014.

— São as que mais geram empregos 
no Brasil — disse Paim.

O senador comemorou também a 
sanção, no fim do ano passado, da 
Lei 13.063/2014, que dispensa o apo-
sentado por invalidez de fazer perícia 
periódica depois dos 60 anos. A lei é 
oriunda do PLS 302/2007, de autoria 
de Paim.

Reguffe (PDT-DF) 
pediu ao governador 
do Distrito Federal, 
o ex-senador Rodri-
go Rollemberg, que 
honre compromis-
sos assumidos na 
campanha. 

Um deles é o fim dos impostos sobre 
os medicamentos no DF. Segundo 
o senador, isso poderia ser feito por 
meio do Programa Nota Legal, com a 
devolução, em 2016, dos tributos sobre 
remédios comprados em 2015.

O senador cobrou também a redução 
de 60% dos cargos comissionados no 
DF. Segundo ele, até agora, o governo 
cortou apenas 15%.

Reguffe disse que outro compromis-
so de Rollemberg era não aumentar 
impostos acima da inflação, mas o go-
vernador mandou à Câmara Legislativa 
projeto para aumentar em 100% o IPTU 
no DF, de maneira escalonada (20% ao 
ano). A tramitação da proposta acabou 
suspensa depois da reação negativa.

— Vinte por cento, enquanto a in-
flação anual é de 6,5%, ou seja, mais 
que o  triplo da inflação anual, sendo 
que o compromisso era não aumentar 
imposto acima da inflação anual. Se o 
governo anterior foi irresponsável, e foi 
muito, isso não pode servir de motivo 
para que o novo governo não cumpra 
os compromissos que assumiu com a 
população — disse Reguffe.

Em seu primeiro 
discurso, Fernan-
do Bezerra Coelho 
(PSB-PE) destacou 
a defesa dos interes-
ses de Pernambuco 
e os temas prioritá-
rios do seu manda-

to: educação, saúde, desenvolvimento 
econômico, revisão do pacto federativo 
e segurança hídrica. Bezerra lembrou 
que seu tio Nilo Coelho foi senador e 
defensor dos interesses regionais.

Para a educação, o senador defendeu 
a carreira de estado para os professores, 
com objetivo de melhorar os salários. 
Na saúde, disse que vai ajudar a aprovar 
a proposta que obriga o governo fede-
ral a investir ao menos 10% da receita 
corrente líquida no setor.

O senador disse que o atual pacto 
federativo é desigual e pune “de forma 
cruel” estados e municípios.

— O governo federal concentra mais 
de 65% dos recursos arrecadados. Essa 
distorção deve ser corrigida urgente-
mente — afirmou.

Na área da segurança hídrica, Be-
zerra informou que vai defender um 
planejamento nacional para garantir 
água não só para o consumo humano, 
mas para a indústria, a agricultura e o 
setor produtivo em geral.

— Passou da hora de investirmos 
num ambicioso Plano Nacional de 
Recursos Hídricos — disse.
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Congresso pode intervir em mudança trabalhista
Segundo ministro do Trabalho, é dos senadores e deputados palavra final sobre propostas do governo que mudam regras de concessão de seguro-desemprego e outros benefícios

O MINISTRO DO Trabalho, 
Manoel Dias, afirmou ontem 
que será dos deputados e se-
nadores a decisão final sobre 
as medidas provisórias que 
alteram as regras de conces-
são de benefícios trabalhistas, 
como o seguro-desemprego 
(MPs 664/2014 e 665/2014).

— O Congresso é que vai, 
em última instância, decidir 
mudá-las tanto quanto ele 
entenda que deva ser mudado 
— afirmou.

As duas medidas receberam 
um total de 741 emendas de 
parlamentares. Anteontem, 
representantes de entidades 
sindicais visitaram os presi-
dentes do Senado, Renan Ca-
lheiros, e da Câmara, Eduardo 
Cunha, para pedir a revogação 
das duas MPs.

Segundo Dias, uma comis-
são tripartite composta por 
governo, centrais sindicais e 
Parlamento será formada para 
discutir a medida. Ele ressal-
tou que quatro ministros já se 
reuniram duas vezes com as 
centrais sindicais e que uma 
nova reunião está prevista 
para o dia 25, quando as cen-

trais deverão apresentar suas 
propostas. De acordo com 
o ministro, ainda não foram 
encontrados pontos em que 
o governo poderá ceder.

— O resultado dessa discus-
são com o Parlamento é que vai 
determinar em que pontos as 
medidas serão alteradas.

O ministro disse ainda que 
nenhum gesto do governo 
pode ser interpretado como 
desrespeito ao trabalhador:

— Temos a necessidade de 
garantir a saúde dos fundos 
[nos quais o dinheiro do 
trabalhador é depositado], a 
permanência dos fundos, o 
fortalecimento dos fundos. 
Temos responsabilidade de 
gestores. Se quebrar, vou pa-
gar? — questionou.

Informalidade
Dias também anunciou que 

enviará ao Congresso Nacional 
um projeto de lei reajustando 
a multa para o empregador 
que mantém empregado sem 
carteira assinada. O valor atual 
é de R$ 402,53 por trabalha-
dor encontrado em situação 
irregular.

— A multa está defasada há 
20 anos — observou o ministro.

Para ele, o valor atual não as-
susta o sonegador. O ministro 
não adiantou, porém, de quan-
to será o reajuste proposto.

O projeto de lei é parte do 
Plano Nacional de Combate 
à Informalidade, lançado ano 
passado pelo ministério. Na 
segunda fase do plano, iniciada 
agora, será promovida uma 
campanha de fiscalização 
da assinatura das carteiras 
de trabalho. De acordo com 
dados do ministério, hoje 
são mais de 14 milhões de 

trabalhadores em situação 
irregular, sem acesso aos 
benefícios previdenciários e 
direitos trabalhistas, sendo que 
42,9% deles estão no Nordeste 
e 42,3%, no Norte.

— Isso representa uma 
sonegação de R$ 80 bilhões 
anuais à Previdência e ao FGTS 
[Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço] — ressaltou.

A meta do ministério é de 
formalizar o emprego de 400 
mil trabalhadores em 2015. A 
expectativa é que as receitas 
do FGTS, da Previdência So-
cial e do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT) sejam 
elevadas em até R$ 5,2 bilhões 
até o final do ano. Inicialmente, 
o governo havia anunciado um 
pacote envolvendo programas 
trabalhistas que somaria R$ 
10 bilhões, entre aumento de 
arrecadação e corte de gastos.

— Faltam ainda mais alguns 
programas, que serão anun-
ciados até o fim de março, 
para completar essa meta de 
R$ 10 bilhões — esclareceu o 
ministro.

Na primeira fase do plano, 
foram criadas novas ferra-
mentas de fiscalização, com 
aprimoramento dos sistemas 
informatizados, e capacita-
dos 750 auditores fiscais para 
uso da nova tecnologia. Com 
essas ferramentas, aumentou 
o número de empresas fisca-
lizadas por cada auditor por 
mês. Segundo o ministério, 
antes do plano, cada auditor 
fiscalizava 15 empresas por 
mês. Agora esse número 
chega a 60. Porém, segundo 
o ministro, há déficit de pelo 
menos mil auditores fiscais, 
o que prejudica a fiscalização.

(Da Agência Câmara)

PSB anuncia que 
votará contra 
medidas provisórias

Senado precisa 
se aprofundar no 
tema, diz elmano

O PSB votará contra 
duas medidas provisórias 
baixadas pela presidente 
Dilma Rousseff para 
alterar a concessão de 
benefícios trabalhistas e 
previdenciários, anun-
ciou o líder da bancada, 
João Capiberibe (AP). 
A MP 664/2014 modifi-
ca as regras da pensão 
por morte e do auxílio-
-doença e a MP 665/2014 
prevê novas normas de 
concessão do seguro-
-desemprego.

O senador explicou que 
a posição da bancada se-
gue a orientação do parti-
do adotada em novembro 
a favor da manutenção 
das conquistas dos traba-
lhadores e aposentados. 
Segundo ele, o partido 
defende uma concepção 
de desenvolvimento que 
erradique a pobreza e 
a exclusão social, com 
estabilidade econômica 
e financeira.

Elmano Férrer (PTB-
PI) afirmou no Plenário 
que é preciso discutir 
com profundidade as 
Medidas Provisórias 
664/2014 e 665/2014, que 
mudam regras previden-
ciárias e trabalhistas. Ele 
salientou que o Senado 
deve debater questões 
que afetem diretamen-
te a vida da população, 
como a falta de água e 
de energia elétrica.

— Eu creio que é com 
questões dessa nature-
za, que dizem respeito 
à vida das pessoas, das 
pessoas mais simples, 
que temos que nos en-
volver — disse.

Ele relatou que, no 
último ano, ao passar 
por vários municípios do 
Piauí, encontrou dificul-
dades de abastecimento 
de água e de energia e 
percebeu que o proble-
ma atinge cidades de 
todos os portes.

Vanessa afirma que 
conta não pode ser 
paga por trabalhador

Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) se disse 
confiante na possibilida-
de de diálogo para mo-
dificar as MPs 664/2014 
e 665/2014. No Plenário, 
ela rechaçou qualquer 
tentativa da oposição de 
transformar a tramitação 
das propostas em “uma 
oportunidade de palan-
que contra o governo”.

— Tenho convicção de 
que teremos a capacida-
de de não deixar que a 
crítica pela crítica tome 
conta do debate. Deve-
mos buscar a crítica para 
que as mudanças sejam 
operadas. O governo 
precisa promover ajustes, 
mas os trabalhadores não 
podem pagar a conta por 
uma crise que não foi por 
eles elaborada.

Vanessa se disse con-
trária à ampliação do 
tempo de carência para 
nova solicitação de se-
guro-desemprego.

Governo deve adotar 
outra medida contra 
fraude, afirma Paim

Paulo Paim (PT-RS) 
afirmou nunca ter visto 
as centrais sindicais tão 
unidas em torno de uma 
causa como agora, na rei-
vindicação de mudanças 
em duas medidas provi-
sórias editadas pela pre-
sidente Dilma Rousseff. 
Ele disse que as entidades 
pediram ao Congresso 
que mude as MPs. Se-
gundo ele, as fraudes na 
concessão de benefícios 
devem ser combatidas 
sem prejuízo de direitos 
do trabalhador.

O senador afirmou que 
as centrais disseram que 
as duas MPs não repre-
sentam solução para o 
ajuste econômico, que, 
na avaliação delas, de-
veria incluir a tributação 
das grandes fortunas. 
Para ele, os atingidos pe-
las MPs são aposentados, 
pensionistas e trabalha-
dores que ganham até 
dois salários mínimos.

Para Cintra, políticas 
públicas precisam 
ser “redesenhadas”

Propostas, de acordo 
com Gleisi, não 
reduzem direitos

Douglas Cintra (PTB-
PE) defendeu as mudan-
ças feitas pelo governo 
nas regras de concessão 
de seguro-desemprego 
e abono salarial. Para o 
senador, a adequação é 
necessária em razão de 
mudanças no mercado 
de trabalho.

— Parece-nos eviden-
te que tão importante 
quanto a criação de 
um programa ou de 
uma política pública 
é o seu redesenho em 
função das mudanças 
econômicas e sociais 
que ocorrem ao longo 
do tempo — justificou.

Para o senador, as 
mudanças no seguro-
-desemprego não são 
um ajuste fiscal para 
resolver um problema 
de curto prazo, mas 
medidas que podem 
garantir o fortalecimento 
das políticas ativas de 
emprego.

Gleisi Hoffmann (PT-
PR) defendeu as medi-
das provisórias, que, na 
opinião dela, não retiram 
direitos trabalhistas. Pro-
movem apenas ajustes 
estruturais e conjun-
turais, recuperando as 
finanças do Estado sem 
desrespeitar direitos.

A senadora, porém, 
sugere alterações. Uma 
das emendas que apre-
sentou muda o modelo 
de pensão por morte de 
senadores e deputados, 
para que obedeçam às 
mesmas regras dos tra-
balhadores em geral.

Outra mudança sugeri-
da diz respeito à pensão 
por morte. Ela defende 
que não haja o corte de 
50% no valor das pensões 
das viúvas. Mas concorda 
que viúvos com até 21 
anos de idade só possam 
receber a pensão por 3 
anos, como estabelece a 
medida provisória.

Grupo formado por governo, Congresso e centrais discutirá medidas, informa Dias 

Capiberibe diz que partido 
defende trabalhadores

Segundo Elmano, Casa deve 
ver problemas do cotidiano

Paim cita envolvimento dos 
sindicatos nas discussões

Mercado de trabalho mudou e 
política deve mudar, diz Cintra

Gleisi propõe ajustes pontuais 
nas medidas provisórias

Na avaliação de Vanessa, 
proposta precisa ser ajustada
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A BANCADA FEMININA já 
elegeu o tema prioritário para 
as ações de gênero no Senado 
em 2015: a reforma política. O 
posicionamento foi definido 
ontem, durante um café da 
manhã que reuniu 11 das 13 
senadoras. Também foi apro-
vada a pauta de atividades para 
março, mês em que se celebra, 
no dia 8, o Dia Internacional 
da Mulher.

— Entendemos a reforma 
[política] com um passaporte 
para mudar a realidade. Um 
Parlamento que se mantém há 
décadas com um percentual 
de participação feminina de 
somente 10% não pode ser 
considerado democrático e 
inclusivo — afirmou Vanessa 
Grazziotin (PCdoB–AM), que 
deverá ser reconduzida ao 
comando da Procuradoria 

Especial da Mulher do Senado.
A meta traçada pelas senado-

ras — de 25% a 30% — ultrapas-
sa o dobro da atual participação 
feminina na política. No Sena-
do, há 13 senadoras (16%). Na 
Câmara, 51 deputadas (10%).

Segundo Vanessa, a melhor 
estratégia para ampliar o nú-
mero é o sistema de votação 
em lista, com alternância de 
gênero:

— É o que praticam países 
que têm participação feminina 
na política de 25% a 50%.

A bancada feminina já tem 
uma alternativa: tentar encai-
xar a ampliação da presença da 
mulher no Parlamento dentro 
do sistema de voto “distritão” 
(que elege os candidatos que 
alcançarem maior votação em 
cada estado).

— Vamos trabalhar com a 

Consultoria [Legislativa do 
Senado] para ver, a cada quan-
tos eleitos, como seria possível 
uma participação de gênero 
diferenciada — explicou.

Ela destacou a instalação, 
em 3 de março, da Comissão 
Permanente Mista de Combate 
à Violência contra a Mulher:

— Essa foi uma proposição 
fruto da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito [CPMI] da 
Violência contra a Mulher e 
terá um papel fundamental no 
desenvolvimento de ações de 
combate à violência.

A programação inclui duas 
exposições, recepção a em-
baixadoras e uma audiência 
pública sobre a reforma polí-
tica. O ponto alto será a sessão 
especial do Dia da Mulher e a 
entrega do Prêmio Bertha Lutz, 
marcada para o dia 11.
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De acordo com senadoras, leis eleitorais precisam ser modificadas de modo a elevar a presença 
das mulheres em cargos políticos. No Senado, elas ocupam 16% dos assentos. Na Câmara, 10%

Bancada feminina elege 
reforma política como foco

Luiz Henrique 
defende mudanças 
urgentes no país

Cássio afirma que 
impeachment está 
“na boca do povo”

Ronaldo Caiado 
refuta acusações 
de golpismo

Para Cristovam, 
executivo precisa 
ouvir clamor das ruas 

País está sem  
rumo, diz Flexa ao 
criticar a presidente 

Ângela elogia apelo 
de Dilma por um 
pacto nacional 

Lindbergh exalta PT 
e feitos do governo 
nos últimos 12 anos

Luiz Henri-
que (PMDB-
SC) também 
fez um apelo 
ontem por mu-
danças nas re-
gras eleitorais 

e na condução do Brasil. Ele 
considera que o país foi to-
mado pelo conservadorismo 
e por interesses particulares.

— O poder no Brasil foi 
contaminado pela resistência 
às mudanças. É preciso aca-
bar com o medo de mudar. 
Temos que agir logo, a nação 
tem pressa e o povo clama 
por reformas.

O senador conclamou o 
Congresso a promover mu-
danças para reverter o clima 
de desânimo, que, afirmou, 
toma conta da população 
e vem “transbordando nas 
redes sociais”.

Ele lembrou sua proposta 
de pacto federativo, para des-
centralizar a gestão e ampliar 
a autonomia de estados e 
municípios. Sobre a reforma 
política, propôs, entre outras 
medidas, a proibição de  
doações de campanha por 
empresas, o limite de doação 
de pessoas físicas a três salá-
rios mínimos e a redução no 
número de partidos.

O  l í d e r  d o 
PSDB no Se-
nado, Cássio 
Cu n h a  L i m a 
(PB), voltou a 
dizer ontem que 
o impeachment 

da presidente Dilma Rousseff 
não está na pauta do partido. 
Ele ressaltou, porém, que o 
tema está na “boca do povo” 
e que o PSDB não pode fugir 
à discussão.

Segundo o senador, não há 
razão para que a pronúncia da 
palavra provoque “sobressal-
tos e arrepios”, uma vez que a 
Constituição prevê o rito do 
impedimento presidencial. 
Por isso, concluiu, não há 
por que atribuir a intenção 
de golpe à menção do termo.

— Golpe foi praticado pelo 
PT com o estelionato eleitoral 
no ano passado, golpe é o que 
está sendo praticado contra 
a Petrobras, que está sendo 
roubada em seu patrimônio.

O  l í d e r  d o 
DEM no Senado, 
Ronaldo Caiado 
(GO), rebateu 
na terça acusa-
ções de que a 
oposição estaria 

tramando um golpe contra a 
presidente Dilma, com a possi-
bilidade de impeachment. Ele 
disse que “golpe é não entregar 
o que prometeu, mentir e iludir 
as pessoas como fez o PT”.

De acordo com o senador, o 
PT usou o marketing para criar 
um clima de que, se chegasse 
ao poder, a oposição acabaria 
com direitos do povo. Segundo 
Caiado, quem está fazendo isso 
é o próprio PT. Ele disse que 
mostrar o que está errado no 
governo não é golpe, é apenas 
reproduzir no Congresso a voz 
das ruas, que cobra uma atitude 
dos parlamentares.

— A sociedade brasileira tem 
aqui vários senadores que vão 
debater o assunto — afirmou.

Cristovam Bu-
arque (PDT-DF) 
disse ontem que 
a palavra impe-
achment é pe-
rigosa e mostra 
uma democracia 

doente, mas está na boca do 
povo. Para o senador, o governo 
precisa ouvir o clamor das ruas. 
De acordo com ele, embora 
“existam golpistas com vonta-
de de impeachment”, isso não 
é resultante de golpe, mas de 
“sucessivos erros do governo 
na política econômica”.

Cristovam tratou também do 
que seria uma suposta perda 
do controle do funcionamento 
do Congresso e citou o com-
portamento do presidente 
da Casa, Renan Calheiros, na 
sessão seguinte a sua eleição.

— O PT, o PMDB, os parti-
dos da base do governo têm 
de entender que há profundo 
descontentamento na socie-
dade e deve-se abrir o diálogo.

O  a r t i g o 
“Com ferro foi 
ferida”, publi-
cado pela jor-
nalista Dora 
Kramer na ter-
ça, no jornal O Estado de S. 
Paulo, foi lido em Plenário, 
ontem, por Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA). O texto comenta 
a queda da popularidade da 
presidente Dilma Rousseff 
e a desaprovação, mostrada 
em pesquisas, da condução 
de seu novo governo.

Um dos trechos citados por 
Flexa referiu-se à recente pes-
quisa do Datafolha, segundo 
a qual, respectivamente, 47%, 
54% e 50% dos entrevistados 
avaliaram a presidente da 
República como desonesta, 
falsa e indecisa.

— O país está sem rumo, 
desgarrado e não tem cre-
dibilidade. Com esses nú-
meros, a presidente tem 
mesmo é que se esconder 
dos brasileiros — disse Flexa.

O senador também assina-
lou a atitude da presidente 
eleita de, durante a cam-
panha, negar a adoção de 
algumas medidas e atribuir 
aos adversários a intenção 
de adotá-las caso conquis-
tassem a Presidência.

Ângela Por-
tela (PT-RR) 
m a n i f e s t o u 
apoio ao apelo 
da presidente 
Dilma Rousseff 

por um pacto nacional contra 
a corrupção e pela reforma 
política, o que definiu como 
uma proposta de “democra-
tizar o poder”. Ela chamou 
a atenção para o caráter de 
urgência da reforma polí-
tica, que tem sido alvo de 
cobranças crescentes dos 
movimentos sociais.

— Vivemos neste momento 
uma situação em que ne-
nhum político que preze a 
ética na política, que defenda 
a democracia, que lute pela 
participação da sociedade na 
vida política, deve silenciar 
diante do clamor social, na-
cional, pela reforma política.

A senadora também sau-
dou as propostas de Dilma 
para o combate à corrupção. 
Ao mencionar a Operação 
Lava-Jato, a senadora disse 
que os brasileiros não acei-
tam mais a dilapidação do 
patrimônio público, mas res-
salvou que o problema não é 
novo e nunca foi investigado 
com tanto empenho quanto 
nos governos do PT.

Lindbergh 
Farias (PT-RJ) 
comemorou 
em Plenário 
ontem os 35 
anos do Par-
tido dos Tra-
balhadores. Após destacar 
toda a trajetória do partido, 
afirmou que o PT há 12 anos 
está no governo e herdou um 
país quebrado, com desem-
prego a 12% e arrocho de 
salários. Um país “injusto e 
fragilizado”.

Segundo ele, o PT trans-
formou o Brasil, que passou 
a ser um país próspero e, em 
11 anos, se manteve com 
inflação dentro da meta.

O Brasil, disse, se tornou 
um país do “pleno emprego”, 
tirou 32 milhões de pessoas 
da miséria e valorizou o 
salário mínimo, que agora 
estaria em cerca de US$ 280 .

— Mostramos que é pos-
sível combinar responsa-
bilidade fiscal e equilíbrio 
macroeconômico com res-
ponsabilidade social, algo 
que o Brasil de ontem disso-
ciava completamente. Agora 
o Brasil é muito mais forte, 
justo, próspero e soberano 
do que há 12 anos — afirmou 
Lindbergh.

Senadoras se reúnem em café da manhã para debater ações para 2015: prioridade será ampliação da mulher na política
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