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Pela primeira vez, governo prevê 
déficit no projeto de Orçamento

Salário mínimo de R$ 865,50, crescimento econômico 
perto de zero e déficit orçamentário de R$ 30,5 bilhões 
estão no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2016

Opresidente do 
Congresso, Renan 
Calheiros, disse que 

o Legislativo está disposto 
a colaborar com soluções 
para equilibrar as contas 
públicas. E destacou a 
atitude do governo de enviar 
uma proposta realista, 
opinião compartilhada pela 

presidente da Comissão 
Mista de Orçamento, 
senadora Rose de Freitas, 
e pelo relator, deputado 
Ricardo Barros. Senadores 
da oposição criticaram a 
proposta e avaliaram que o 
governo está transferindo 
a responsabilidade de 
adequar as contas.  4 e 5

Projeto do Orçamento de 2016 é entregue 
a Renan pelos ministros do Planejamento, 
Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levy

A comissão de especialis-
tas que proporá a reforma 
do Código Brasileiro de Ae-
ronáutica estuda criar re-
gras para lojas localizadas 
em aeroportos. Segundo 

Dorieldo dos Prazeres, um 
dos integrantes do grupo, 
isso garantiria seguran-
ça jurídica. Para Geraldo 
Vieira, por outro lado, seria 
intervencionismo.  3

Comércio localizado em 
aeroporto pode ganhar regra

A relatora, Maria Helena Rolim, fala na comissão do Código de Aeronáutica
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Paim (C) recebe dirigentes sindicais em debate na Comissão de Direitos Humanos

Nova Central Sindical é homenageada
Os dez anos de criação da 

Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores foram co-
memorados ontem na Co-
missão de Direitos Huma-
nos, com uma audiência 
pública. Dirigentes sindi-
cais disseram que preten-
dem colaborar para a go-
vernabilidade do país, mas 
que o apoio à presidente 
Dilma depende da garantia 
de solução para demandas 
já discutidas com o gover-
no e ainda sem resposta. 
Entre elas, a redução da 
jornada de trabalho, o fim 
do fator previdenciário e 
freios na terceirização.  2

Normas para 
estatais  
serão votadas 
amanhã

As empresas estatais po-
derão ter que seguir regras 
de governança e controle 
proporcionais à relevância 
e ao risco do negócio, se-
gundo projeto que deve ser 
votado amanhã no Senado. 
O PLS 555/2015 integra a 
Agenda Brasil, que reúne 
propostas para a retomada 
do crescimento econômico 
com prioridade de votação. 
O anteprojeto havia sido 
apresentado pelos presi-
dentes do Senado, Renan 
Calheiros, e da Câmara, 
Eduardo Cunha.  6

Comissões mistas 
iniciam análise de 
quatro medidas 
provisórias  3 

Sessão temática 
do Senado debate 
financiamento 
das santas casas  7

Senadores se 
preparam para 
sabatinar juiz 
indicado para STJ  2 

O que fazer quando a lei 
não está sendo cumprida

O Especial Cidadania 
de hoje traz um guia prá-
tico para ajudar o cidadão 

na hora de reclamar di-
reitos e fazer denúncias 
sobre a violação de leis.  8

Nesta edição, 
encarte da 
Procuradoria  
da Mulher 
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Procon é o principal caminho para os consumidores que se sentirem lesados
 Fr

ed
y V

iei
ra 

/ P
ref

eit
ura

 de
 Po

rto
 Al

eg
re



2

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

Brasília, terça-feira, 1º de setembro de 2015

A COMiSSãO DE Direitos 
Humanos (CDH) celebrou 
ontem, com audiência pública, 
os dez anos de criação da Nova 
Central Sindical dos Traba-
lhadores (NCST). Dirigentes 
sindicais ligados à entidade 
afirmaram que pretendem 
continuar colaborando para 
a governabilidade do país no 
quadro atual de crise, mas 
ressalvaram que o apoio à 
presidente Dilma Rousseff 
não é incondicional. Segundo 
o presidente da entidade, José 
Calixto Ramos, antes de tudo 
é necessário garantir solução 
para demandas já discutidas 
com a equipe da presidente 
e que permanecem sem res-
posta.

— Nossa central não será 
obstáculo à governabilidade, 
mas é preciso que os governan-
tes entendam que, para sofri-
mento e paciência, há limite. 
Pode chegar a hora em que, 
em vez de estarmos sempre 
ao lado da nossa presidente, 
vamos ter que reagir — disse 
Ramos.

Os sindicalistas cobraram, 
entre outras medidas, a re-
dução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais e o 
fim do fator previdenciário. 
Houve ainda críticas ao avanço 

do projeto que regulamenta a 
terceirização nas atividades 
principais da empresa. Já 
aprovado pela Câmara, o PLC 
30/2015 está agora no Senado.

O requerimento de audiên-
cia foi apresentado pelo pre-
sidente da CDH, Paulo Paim 
(PT-RS), que dirigiu a reunião. 
Conforme o senador, a Nova 
Central deu novo ânimo ao 
movimento sindical brasileiro, 
atuando de forma soberana, 
independente e suprapartidá-
ria. Disse ainda que a entidade 
busca o desenvolvimento 
sustentável, o fim da política 
abusiva de juros e a luta per-
manente pelo emprego.

— Essas bandeiras de luta 
devem continuar a ser brava-
mente levantadas — afirmou.

Para Moacir Roberto Tesch, 
secretário-geral da NCST, a en-
tidade chegou a seu primeiro 
decênio sem envelhecer. A seu 
ver, isso se deve à capacidade 
de compreender os reais inte-
resses dos trabalhadores.

Tempos de crise
O presidente da Confedera-

ção dos Servidores Públicos do 
Brasil (CSPB), João Domingos 
Gomes dos Santos, salientou 
que a central foi a primeira 
a levantar bandeira contra o 

fator previdenciário. Também 
atribuiu à Nova Central a dian-
teira na campanha contra a 
terceirização. 

Arthur Bueno, da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhado-
res da Alimentação, disse que a 
NCST entra na “adolescência” 
enfrentando exigências muito 
maiores, em decorrência da 
crise. Segundo ele, as ameaças 
às condições de trabalho po-
dem aumentar, mobilizando 
esforços mais intensos.

Representantes de diferentes 
órgãos públicos participaram 
da homenagem, entre os 
quais o secretário-executivo 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego, Francisco José 
Pontes ibiapina, que represen-
tou o ministro Manoel Dias. 
Ele admitiu que o momento 
“turbulento” na economia 
gera apreensão, mas disse 
que o governo está adotando 
medidas para salvaguardar os 
trabalhadores, como o Progra-
ma de Proteção ao Emprego.

Outro convidado foi o dire-
tor-adjunto da Organização 
internacional do Trabalho 
(OiT) no Brasil, Stanley Gacek. 
Ele salientou que esse mo-
mento “crucial” do país exige 
a valorização do diálogo pela 
democracia e paz social.

Nova Central refuta apoio 
incondicional ao governo

Em audiência que celebrou 10 anos da entidade, sindicalistas cobraram solução para questões que 
preocupam o trabalhador, como terceirização, fator previdenciário, jornada de trabalho e desemprego

A TV Senado transmite, a partir das 10h, audiência pública da Comissão de As-
suntos Econômicos. 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

indicado para o posto 
de ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o 
desembargador federal Mar-
celo Navarro será sabatinado 
amanhã na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ). Ele foi indicado 
pela presidente da República 
para vaga destinada a juízes 
dos Tribunais Regionais 
Federais decorrente da apo-
sentadoria do ministro Ari 
Pargendler. A sabatina está 
marcada para as 10h.

Navarro iniciou a carreira 
como advogado. No Rio Gran-

de do Norte, foi procurador 
e chefe do setor jurídico do 
Serviço Social da indústria, 
procurador-geral da Assem-
bleia Legislativa, promotor de 
Justiça e procurador-chefe da 
Procuradoria da República 
no estado. Tomou posse 
como juiz federal em 2003 e 
atualmente é presidente do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, com sede no Recife.

O STJ é composto de 33 
ministros. Atualmente há 
outras duas vagas em aberto: 
as dos ministros aposentados 
Sidnei Beneti e Gilson Dipp.

A Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) sabatina, 
na quinta, Raymundo Santos 
Rocha Magno, indicado para a 
embaixada na Bolívia, e Breno 
de Souza Brasil Dias, indicado 
para a de Honduras.

O Brasil está sem represen-
tação oficial na Bolívia desde 
agosto de 2013, quando o se-
nador boliviano Róger Molina 
fugiu para o Brasil. Oposição 
ao governo Evo Morales, Mo-
lina foi retirado de seu país 
de forma clandestina, sem 

o salvo-conduto da Bolívia. 
O fato provocou uma crise 
diplomática, pois ocorreu tam-
bém sem o consentimento do 
governo brasileiro. Desde en-
tão, a indicação da presidente 
Dilma estava parada na CRE.

Recentemente, o Conse-
lho Nacional de Refugiados 
reconheceu a condição de 
Molina de refugiado político, 
concedendo-lhe asilo. O fato 
abriu espaço para que voltas-
se a tramitar a indicação de 
Rocha Magno.

Indicado para o Superior Tribunal  
de Justiça será sabatinado amanhã

Futuros embaixadores para Bolívia e 
Honduras serão avaliados na quinta

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 

 `presidênciA  prefeitos
12h Renan Calheiros recebe prefeito de 
Maceió, Rui Palmeira, e Frente Nacional 
de Prefeitos. Às 15h, recebe senadores, 
dirigentes da Caixa e do BB e secretários 
da Fazenda de GO, PR e PE. Às 16h, presi-
de a ordem do dia.

 `cMO  LdO 2016
13h Reunião da comissão mista. Às 14h, 
reunião extraordinária avalia parecer pre-
liminar ao PLN 1/2015, sobre a LDO 2016.

 `pLenáriO  reforma política
14h Votação do PLC 75/2015, que muda a 
legislação política, partidária e eleitoral.

 `cpi dO FutebOL  requerimentos
14h30 A CPI analisa 34 requerimentos.

 `ccAi  reunião
14h30 Reunião da Comissão Mista de 
Controle das Atividades de Inteligência.

 `Mp 680/2015  proteção ao emprego
14h30 A comissão da MP 680/2015, que 
institui o Programa de Proteção ao Em-
prego, faz audiência interativa.

 `AgendA brAsiL  instalação
15h Instalação e eleição da Comissão Es-
pecial do Desenvolvimento Nacional 
(Agenda Brasil).

 `cct  cortes na pós-graduação
9h Audiência pública interativa debate 
os impactos do corte orçamentário sobre 
os programas de pós-graduação. 

 `cdH  Fibrose cística
9h A comissão faz audiência pública in-
terativa sobre fibrose cística.

 `senAdO dO FuturO  debate
9h A Comissão Senado do Futuro anali-
sa minuta de projeto que regulamenta o 
Programa e-Cidadania. Após, faz audi-
ência interativa com o tema “Impasses e 
perspectivas da sociedade brasileira”.

 `cMA  Voos para a região norte
9h30 A oferta de voos para a Região Nor-
te é tema de audiência pública com re-
presentantes de Anac e empresas aéreas.

 `cAe  Manobras fiscais
10h Audiência pública analisa atos do 
governo federal no âmbito das con-
tas públicas de 2014. Representantes 
do Ministério Público e do TCU estão 
convidados. 

 `ce  bolsa universitária
11h Reunião para analisar projetos como 
o PLS 214/2010, que institui o Programa 
Bolsa de Permanência Universitária.

Sindicalistas e representantes de governo e organizações participam de debate da CDH coordenado por Paim (4º à esq.)

A Comissão Senado do 
Futuro faz hoje audiência pú-
blica interativa para discutir os 
impasses e as perspectivas da 
sociedade brasileira. Proposto 
por Wellington Fagundes (PR-
MT), o debate, às 9h, terá a 
participação do presidente 
do instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (ipea), Jessé 
Souza.

Antes da audiência, a co-
missão examinará a minuta 
do projeto de resolução do 
Senado que regulamenta o 
Programa e-Cidadania. O 
programa tem o objetivo de 

estimular e possibilitar maior 
participação dos cidadãos, 
por meio da tecnologia da 
informação e comunicação, 
nas atividades legislativas, 
orçamentárias, de fiscalização 
e de representação do Senado. 
As manifestações de cidadãos, 
atendidas as regras do progra-
ma, quando for o caso, serão 
encaminhadas às comissões 
relacionadas ao tema, que 
darão o tratamento previsto no 
Regimento interno do Senado.

A reunião da comissão será 
na sala 13 da Ala Senador 
Alexandre Costa.

A audiência terá serviço 
de língua brasileira de sinais 
(Libras) e poderá ser acom-
panhada por meio do Portal 
e-Cidadania e do Alô Senado.

Senado do Futuro debate impasses da sociedade

ACoMPANHE E PArTICIPE

` Envie sua pergunta ou sugestão: 
• http://bit.ly/audienciainterativa 
• Alô Senado: 0800 612211

` Portal e-Cidadania:  
www.senado.leg.br/ecidadania
` Facebook: senadofederal
` Twitter: @agencia_senado
` TV: www.senado.leg.br/TV
` Taquigrafia:  
http://bit.ly/comissaoDireitosHumanos
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Comissão estuda regras para loja em aeroporto
Questão foi objeto de divergência no colegiado que trabalha no Código de Aeronáutica. Para um dos membros, medida cria segurança jurídica. Para outro, é intervencionismo

Congresso começa a analisar 4 medidas provisórias
Nesta semana, quatro medi-

das provisórias (MPS) come-
çam a ser examinadas em co-
missões mistas, compostas por 
deputados e senadores. Após 
passarem pelas comissões, 
onde podem ser modificadas, 
serão votadas na Câmara e, 
em seguida, no Senado. As 
comissões serão instaladas 
amanhã. Os respectivos pre-
sidentes devem ser eleitos no 
mesmo dia.

A MP 684/2015 adia para 
fevereiro de 2016 a entrada 
em vigor das regras sobre 
parcerias voluntárias entre 
organizações da sociedade 
civil e a administração pública 
(Lei 13.019/2014) no âmbito 
da União, estados, Distrito 
Federal e municípios. Pela lei, 
as organizações da sociedade 
civil terão de participar de pro-
cesso seletivo (chamamento 
público) e cumprir uma série 
de exigências para celebrar 
parcerias com o governo. Entre 
os requisitos, estão, por exem-
plo, comprovada experiência 
no serviço a ser prestado, ter 
ficha limpa e, pelo menos, três 
anos de criação.

A MP 685/2015 permite ao 
contribuinte quitar débitos 
tributários, vencidos até 30 de 
junho de 2015, com a Receita 

Federal ou a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional 
que estejam em discussão 
administrativa ou judicial. 
Para quitar o débito, o con-
tribuinte deverá reconhecer 
a dívida e desistir da ação, 
inclusive judicialmente, até 
30 de setembro. A MP também 
permite ao Executivo atualizar 
monetariamente o valor de 
11 taxas.

Taxas públicas
Por sua vez, a MP 687/2015 

autoriza o reajuste de três taxas 
cobradas por órgãos públicos 
federais e possibilita que elas 
sejam atualizadas futuramente 
por ato do Executivo, sem 
necessidade de aprovação 
pela Câmara e Senado. Po-
derão ser reajustados pelo 
próprio governo os valores 
da Contribuição para o De-
senvolvimento da indústria 
Cinematográfica Nacional 
(Condecine), arrecadada pela 
Agência Nacional do Cinema 
(Ancine); da Taxa de Contro-
le e Fiscalização Ambiental 
(TCFA), cobrada pelo instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis (ibama); e da taxa cobrada 
sobre os processos de ato de 
concentração de competência 

do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade). 
Nesse caso, a MP já traz o rea-
juste — o tributo passa de R$ 
45 mil para R$ 85 mil.

Já a MP 688/2015 foi editada 
pelo Executivo para com-
pensar o déficit na geração 
das usinas hidrelétricas em 
razão da escassez de chuvas 
nos últimos anos. De acordo 
com a medida, para que não 
haja repasse de custos aos 
consumidores, a conta acumu-
lada em 2015 será assumida 
pelas geradoras de energia, 
que serão compensadas com 
prazo adicional de concessão 
pelo tempo necessário para 
amortizar o montante.

A MP 688 prevê também a re-
alização de leilões para novas 
hidrelétricas, com cobrança 
de bônus de outorga para a 
licitação de empreendimentos 
cujos contratos não foram 
prorrogados. O Conselho Na-
cional de Política Energética 
(CNPE) ficará responsável 
por propor à Presidência da 
República os parâmetros 
técnicos e econômicos das 
licitações dessas concessões. 
Segundo previsão do governo, 
a cobrança de bônus deve 
proporcionar arrecadação de 
R$ 17 bilhões.

A ExPLORAçãO DE ativida-
des econômicas nos aeroportos 
dominou os debates da reunião 
de ontem da Comissão de Re-
forma do Código Brasileiro de 
Aeronáutica.

O vice-presidente da comis-
são, Dorieldo Luiz dos Prazeres, 
defendeu a importância de 
uma legislação clara nos con-
ceitos relativos a empreendi-
mento aeroportuário e à prática 
de atividade comercial. Segun-
do ele, a intenção é tornar “as 
regras do jogo bem definidas” 
e dar segurança jurídica para 
evitar arbitrariedades.

A ideia, no entanto, não 
agradou a outro integrante da 
comissão. Geraldo Vieira con-
sidera impertinente levar tais 

definições para o código. Para 
ele, isso era necessário num 
período de Estado intervencio-
nista, mas atualmente poderia 
até inibir o livre exercício da 
atividade econômica:

— O Estado brasileiro ain-
da é muito intervencionista. 
Estaríamos discutindo se o 
empresário pode ou não tra-
balhar dentro do aeroporto. O 
código não deve entrar nisso. 
Avançaríamos se rompêssemos 
com as obstruções e os inter-
vencionismos que impedem o 
investimento privado.

Drones
Ao tratar de aeronaves não 

tripuladas, o engenheiro da 
Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) Respício 
do Espírito Santo sugeriu o 
convite a um representante da 
agência de aviação dos Esta-
dos Unidos, a Administração 

Federal de Aviação, para um 
debate sobre os drones. Ele 
lembrou que os americanos 
estão muito avançados no 
assunto e podem compartilhar 

suas experiências.
— Esse novo CBA [Código 

Brasileiro de Aeronáutica] tem 
que olhar 20, 30 anos à frente. 
Que tal chamarmos quem está 
na vanguarda para saber o que 
eles estão pensando sobre 
isso? Os Estados Unidos já 
sentem na pele algumas ques-
tões que vamos sentir daqui a 
alguns anos — afirmou. 

Criada em junho, a comissão 
revisa todos os dispositivos do 
código com o objetivo de ade-
quar a legislação às inovações 
tecnológicas e à realidade do 
setor. Deve concluir os traba-
lhos até dezembro. Depois 
de aprovado na comissão, o 
anteprojeto de reforma do 
código será transformado em 
projeto de lei, a ser analisado 
pelo Senado e pela Câmara 
dos Deputados.

Relatora, Maria Helena Rolim fala na comissão, ao lado do presidente, Georges Ferreira, e do vice, Dorieldo dos Prazeres
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Anac será ouvida sobre grupos estrangeiros na aviação
A comissão de especialistas que atua 

na reforma do Código Brasileiro de 
Aeronáutica deverá ouvir, no dia 14, 
representantes da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) sobre duas 
propostas em discussão no colegiado: 
a desburocratização dos aeroportos e a 
abertura total das empresas aéreas ao 
capital estrangeiro.

Em 5 de outubro, será ouvido um 
especialista da Administração Federal 
de Aviação, entidade responsável pe-
los regulamentos da aviação civil nos 

Estados Unidos. O técnico falará sobre 
o uso de drones e aeronaves remota-
mente tripuladas nos Estados Unidos, 
como forma de esclarecer dúvidas dos 
especialistas da comissão e fornecer-
-lhes subsídios para a regulamentação 
dos drones.

O convite aos especialistas foi apro-
vado ontem. Presidente da comissão, o 
advogado Georges Ferreira acredita que 
a desburocratização dos aeroportos no 
interior possibilitaria a operação desses 
empreendimentos por particulares, 
por meio do instituto da autorização. 

A abertura de 100% do capital das 
empresas aéreas brasileiras ao capital 
estrangeiro, hoje limitada em 20%, foi 
aprovada em agosto pela comissão.

Criada em junho, a comissão revisa 
todos os dispositivos do CBA para 
adequar a legislação às inovações 
tecnológicas, que hoje fazem com que 
a comunicação dos aviões seja quase 
toda feita por satélite, e também à atual 
massificação do transporte aéreo. 

A comissão conta com a participa-
ção de 24 integrantes, entre juristas, 
professores e engenheiros.

S a n d r a  B r a g a 
(PMDB-AM) cobrou 
solução para o Centro 
de Biotecnologia da 
Amazônia, frisando 
que a entidade ainda 
não tem personalidade ju-
rídica que permita celebrar 
convênios e receber finan-
ciamentos. Para a senadora, 
o plano do governo federal de 
passar a gestão do CBA para 
o inmetro é solução paliativa 
e considerada incômoda por 
pesquisadores. Sandra espera 

convencer o governo 
a vincular o CBA ao 
instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazô-
nia, à Embrapa ou à 
Universidade Federal 

do Amazonas.
— Nos manteremos vigi-

lantes na defesa da melhor 
solução do futuro do Centro 
de Biotecnologia da Amazô-
nia. E, para tanto, esperamos 
contar com a compreensão e o 
espírito público da presidente 
— disse a senadora.

A Comissão Mista de Con-
trole das Atividades de inte-
ligência (CCAi) tem reunião 
hoje, às 14h30, para discutir 
as propostas de trabalho 
apresentadas no colegiado.

A CCAi tem a função de con-
trolar e fiscalizar as atividades 
de inteligência exercidas pelo 
Sistema Brasileiro de inteli-
gência (Sisbin) e pela Agência 
Brasileira de inteligência 
(Abin). Visa assegurar que as 
atividades sejam realizadas 
segundo a Constituição e 
demais leis, em defesa dos 

direitos e garantias individu-
ais, do Estado e da sociedade.

Essa é uma comissão per-
manente do Congresso com 
seis titulares, sendo três sena-
dores e três deputados — os 
líderes da Maioria e da Mino-
ria na Câmara dos Deputados 
e no Senado, e os presidentes 
das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
das duas Casas.

A presidente é a deputada Jô 
Moraes (PCdoB-MG) e o vice 
é o senador Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP).

Sandra Braga pede atenção para o 
Centro de Biotecnologia da Amazônia

Colegiado discute propostas sobre 
controle de atividades de inteligência
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A previsão de um déficit de R$ 
30,5 bilhões no Orçamento de 
2016 provocou reações diversas 
entre senadores e deputados. O 
projeto (PLN 7/2015) foi entre-
gue ao presidente do Senado, 
Renan Calheiros, pelos ministros 
Joaquim Levy, da Fazenda, e Nel-
son Barbosa, do Planejamento, 
ontem, último dia do prazo legal.

Para a senadora Rose de Frei-
tas, presidente da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), 
merece destaque o fato de o Or-
çamento 2016 não ser “fictício”. 
Ela disse que, pela primeira vez, 
a peça orçamentária não tem um 
acréscimo para agradar “este ou 
aquele setor político” ou “para 
o governo ficar bem na foto”. A 
senadora destacou o que cha-
mou de parceria na construção 
do Orçamento e afirmou que a 
CMO vai trabalhar em cima do 
déficit previsto.

— Para tirar o país da crise, é 
preciso que o Congresso Nacio-
nal e a Comissão de Orçamento 
discutam os dados e ajudem a 
elaborar um Orçamento realista 
— afirmou Rose, acrescentando 
que o aumento de impostos não 

é a melhor saída e pode deixar 
a sociedade insatisfeita.

Na mesma linha, o relator do 
Orçamento, deputado Ricardo 
Barros, disse que o Orçamento é 
realista ao admitir um déficit de 
R$ 30 bilhões. Segundo Barros, 
não há outra saída a não ser 
“aumentar receita e cortar des-
pesa”. O deputado informou que 
ainda não há um debate sobre 

as alternativas para o déficit. Ele 
destacou que é a primeira vez 
que um Orçamento é feito com 
a previsão de débito.

Barros reconheceu que o 
Orçamento deficitário não é 
positivo para o país e pode ser 
mais oneroso do que um even-
tual aumento de carga tributária. 
Disse também que o Congresso 
deve discutir com a sociedade, 

até a votação do Orçamento 
no fim do ano, uma saída para 
superar o déficit.

Para o senador Alvaro Dias 
(PSDB-PR), porém, não há como 
o Congresso Nacional ajudar o 
governo, já que não há “mágica” 
nem “milagre” para a situação 
deficitária do Orçamento. Ele 
disse que o governo está bus-
cando a chancela do Congresso 
para aumentar a carga tributária 
e, assim, cobrir a diferença or-
çamentária.

O senador José Agripino 
(DEM-RN) também criticou 
a proposta orçamentária. Ele 
lembrou que a responsabilidade 
da preparação do Orçamento é 
do Poder Executivo, que estima 
receitas e propõe despesas. Cabe 
ao Congresso, segundo Agripino, 
analisar, aperfeiçoar e votar. O 
senador destacou o ineditismo 
de um Orçamento deficitário 
e apontou que essa situação 
só está ocorrendo por erros do 
próprio governo.

— Entregaram uma bomba 
para o Legislativo, que nunca 
teve essa responsabilidade, ter 
agora a obrigação de desarmar 

uma bomba produzida pelo 
governo. isso é fugir das suas 
próprias responsabilidades — 
afirmou.

Agripino chega a apontar 
um possível crime de respon-
sabilidade fiscal com o débito 
previsto no Orçamento. Segundo 
o senador, quando o governo 
transfere para o Congresso Na-
cional a responsabilidade sobre 
o Orçamento, ocorre uma “fuga 
de responsabilidade”.

— É aí onde entra o crime de 
afronta à Lei de Responsabili-
dade Fiscal e isso é uma matéria 
que vai ser devidamente discu-
tida no plano jurídico. Tomar a 
iniciativa de propor uma lei do 
Orçamento em que a despesa já 
é maior do que a receita é fugir à 
sua responsabilidade, é cometer 
[um crime], é afrontar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, é dar 
o pior dos exemplos a estados e 
municípios — disse.

Agripino também sugeriu 
a devolução da proposta de 
Orçamento para o governo, 
que enviaria uma nova peça ao 
Congresso Nacional, prevendo 
despesas menores.

O Orçamento de 
2016 é uma con-
fissão de falência 
e incompetência, 
afirmou Alvaro 
Dias (PSDB-PR). 
Ele sublinhou que 
a proposta entregue chegou ao 
Congresso já com a previsão de 
um déficit de R$ 30 bilhões.

Reclamou ainda que, com isso, 
o Executivo transfere para o Con-
gresso a tarefa de dar uma solução 
para o déficit, missão que, para 
ele, o Legislativo deve rejeitar.

— Esta missão não nos cabe. 
Mágica, milagre para produzir 
recursos e encaminhá-los aos 
cofres da União é missão impossí-
vel. Não nos cabe também aceitar 
aumento de impostos, criação de 
impostos. Não nos cabe permitir 
ao governo sacrificar ainda mais 
o já sofrido povo brasileiro, espe-
cialmente o setor produtivo.

Para ele, quando o governo 
lançou a ideia de recriar a CPFM 
já era com o objetivo de cobrir o 
déficit para o ano que vem.

Vanessa Graz- 
 -ziotin (PCdoB-
AM) criticou os 
políticos da opo-
sição que querem 
o impeachment 
de Dilma Rousseff. 
Para a senadora, a oposição deve-
ria pensar no bem do país e parar 
de “querer derrubar a presidente”.

— As máscaras precisam 
cair. E, caindo as máscaras, as 
pessoas têm que se decidir: ou 
querem ajudar o país ou querem 
derrubar a presidenta Dilma. 
São atitudes de quem pretende 
transformar a situação, a crise 
política, numa guerra política.

Vanessa criticou o artigo “Made 
in Brasil”, de Aécio Neves (PSDB-
MG), por apresentar acusações 
infundadas contra a presidente 
Dilma. No texto, publicado na 
Folha de S.Paulo, Aécio afirma 
que a crise é culpa exclusiva do 
governo petista. Entretanto, disse 
ela, a mesma edição do jornal 
mostra que a crise atinge outros 
países, além do Brasil. 

Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-
SP) fez duras crí-
ticas à proposta 
de Orçamento de 
2016, com previ-
são de déficit, e 
à tentativa do governo federal 
de recriar a CPMF, frustrada na 
semana passada. 

Ele responsabilizou a presiden-
te Dilma Rousseff pela crise eco-
nômica, pelas pedaladas fiscais, 
por não ter promovido o ajuste 
necessário às contas do país. Para 
o senador, as recentes ações da 
presidente foram motivadas por 
desespero. Ele voltou a defender 
o impeachment:

— A senhora presidente da Re-
pública quebrou o país com seu 
populismo, com sua irresponsa-
bilidade, com sua demagogia. 
Se a crise política continuar e a 
crise econômica se agravar com 
a perda do grau de investimen-
to, o Congresso chegará, sim, à 
decretação do impeachment da 
presidente da República. 

Após reclamar 
que o governo tem 
cometido erros na 
economia, Lind-
bergh Farias (PT-
RJ) disse que o 
déficit primário de 
R$ 30 bilhões previsto no projeto 
de Orçamento da União para 2016 
é fruto das elevadas taxas de juros.

Para provar isso, ele lembrou 
que, desde julho de 2013, vá-
rias despesas públicas subiram 
abaixo da inflação ou até caíram, 
como os gastos com a Previdên-
cia Social, os investimentos e 
as transferências para estados 
e municípios. Uma despesa, 
no entanto, teve um aumento 
expressivo e é responsável pelo 
rombo do Orçamento, segundo 
ele: a taxa de juros, que elevou os 
gastos para pagamento dos juros 
da dívida pública. Por isso, fez um 
pedido a Dilma Rousseff:

— Mude a política econômica, 
porque se não mudarmos a polí-
tica econômica, ela vai continuar  
alimentando a crise política.

Blairo Maggi 
(PR-MT) afirmou 
que a decisão do 
governo de enviar 
a proposta do Or-
çamento de 2016 
com previsão de 
déficit de cerca de R$ 30 bilhões 
é o ponto de partida para uma re-
organização das contas públicas. 

Apesar de prever que o país 
perderá o grau de investimento 
e que aumentará o desemprego, 
ele comemorou o fato de o gover-
no assumir a existência da crise 
econômica. A responsabilidade 
agora, avalia, é do Congresso de 
apresentar alternativas para ajus-
tar os gastos com a arrecadação 
e recuperar a economia.

— Nós vamos avaliar o novo 
Orçamento da União. Teremos 
a oportunidade e a obrigação de 
fazer as contas públicas de 2016 
caberem nesse Orçamento. Nós 
temos que dar um basta nisso. Se 
o governo não consegue fazer, o 
Congresso tem a responsabilida-
de de fazer — afirmou.

CRESCiMENTO ECONôMi-
CO PERTO de zero, salário 
mínimo de R$ 865,50 e déficit 
orçamentário de R$ 30,5 bilhões 
são algumas das previsões do 
projeto do Orçamento de 2016, 
entregue pelos ministros do 
Planejamento, Nelson Barbosa, 
e da Fazenda, Joaquim Levy, ao 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, ontem — último dia 
do prazo para envio do projeto 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) da União ao Congresso.

O documento apresenta as 
expectativas de arrecadação e 
a fixação de quanto o governo 
vai gastar em cada área. Previ-
sões sobre o produto interno 
bruto (PiB) e inflação também 
constam do texto. 

Para Renan, o projeto revela 
uma mudança de atitude do 
governo, que elaborou um orça-
mento “verdadeiro” e “realista”. 
O senador pediu entendimento 
em torno de uma agenda supra-
partidária, que preserve o inte-
resse nacional, para enfrentar a 
situação fiscal do país.

— Precisamos continuar tra-
balhando para encontrar saídas 
para o Brasil. Fundamentalmen-
te, o objetivo é mobilizar todos 
para o bem do país — disse.

Após a reunião, Nelson Bar-
bosa concedeu uma rápida 

entrevista, citando os principais 
indicativos do Orçamento da 
União. Segundo o ministro, a 
inflação de 2016 deve ficar em 
5,4%. Já o crescimento do PiB 
deve ser de apenas 0,2%. O défi-
cit de R$ 30,5 bilhões representa 
0,5% do PiB.

Na semana passada, o go-
verno chegou a falar em volta 
da Contribuição Permanente 
sobre Movimentação Financeira 
(CPMF), extinta em 2007. O 
tributo teria alíquota de 0,38% e 
ajudaria a equilibrar as finanças. 
Com a repercussão negativa, 
entretanto, o governo desistiu da 
ideia e teve de assumir o déficit 
para 2016.

— Mesmo após um esforço de 
contenção de gastos, não será 
possível cumprir a meta anterior 
de superávit primário. Estamos 
trabalhando para melhorar, gra-
dualmente, a situação fiscal do 
país — afirmou Barbosa.

Revisão
Na opinião do ministro, há 

várias formas de enfrentar a situ-
ação deficitária e uma delas seria 
a revisão dos gastos obrigatórios, 
que são aqueles determinados 
por lei. Para isso, apontou, é 
preciso um entendimento com 
a sociedade e com o Legislativo, 
já que a medida demandaria 

alteração legal.
O ministro informou que o 

governo também entregou ao 
Congresso a proposta do Plano 
Plurianual (PPA) para o período 
2016-2019. O PPA estabelece 
cenários, metas e objetivos para 
o período e, segundo Barbosa, 
representa o início de um novo 
ciclo orçamentário.

Tramitação
Pela Constituição federal, 

a LOA deve ser entregue ao 
Congresso Nacional pelo Poder 
Executivo até 31 de agosto de 
cada ano e pode ser aprovada 
até dezembro. 

Caso isso não ocorra, no início 
do ano, sem Orçamento apro-
vado, o Executivo conta apenas 

com a liberação mensal de um 
duodécimo (um doze avos) do 
valor previsto para o custeio da 
máquina pública. Para projetos 
e investimentos, o governo deve 
esperar pela aprovação da LOA 
ou optar pela edição de medida 
provisória.

A proposta do Executivo para a 
Lei Orçamentária Anual de 2016 
será examinada inicialmente 
pela Comissão Mista de Orça-
mento (CMO), que tem como 
presidente a senadora Rose de 
Freitas (PMDB-ES) e o deputado 
Ricardo Barros (PP-PR) como 
relator.

Depois o texto será examinado 
pelo Congresso Nacional e se-
guirá para sanção da presidente 
Dilma Rousseff.

Orçamento 2016: mínimo de 
R$ 865 e déficit de R$ 30,5 bi
Projeto para o ano que vem prevê ainda um crescimento do PIB de apenas 0,2% e inflação de 5,4%. Documento do Executivo foi entregue 
ontem pelos ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levy, ao presidente do Congresso, Renan Calheiros

O Congresso Nacional está dis-
posto a colaborar com soluções 
para a situação fiscal do país. Foi 
o que declarou o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, logo 
após receber ontem a proposta 
do Orçamento de 2016.

O projeto (PLN 7/2015) — que 
prevê um déficit de R$ 30,5 bi-
lhões para o próximo ano — foi 
entregue pelos ministros do 
Planejamento, Nelson Barbosa, 
e da Fazenda, Joaquim Levy. A 
presidente da Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), senado-
ra Rose de Freitas, o relator do 
 Orçamento, deputado Ricardo 
Barros, e o primeiro-vice-presi-
dente do Senado, senador Jorge 
Viana (PT-AC), acompanharam 
a reunião.

Renan elogiou o que chamou de 
mudança de atitude do governo, 
que enviou ao Congresso um 
orçamento “realista”, prevendo 
um rombo de 0,5% do produto 
interno bruto (PiB). 

Na visão do presidente do Se-
nado, a economia “precisa andar” 
para gerar mais receitas e empre-
gos. No entanto, argumentou, o 
governo também precisa fazer 
a sua parte, cortando despesas 
e aumentando a eficiência do 
gasto público.

O aumento de impostos, disse 
Renan, não pode ser visto como 
caminho único para cobrir o 
 déficit do governo. Ele acrescen-
tou que a aliança com o governo 
precisa ser “qualificada” e o seu 
partido, o PMDB, precisa ter um 
acordo programático em torno 
de uma agenda de crescimento.

— O Congresso Nacional 
está disposto a colaborar nessa 
direção. Esse Orçamento é rea-
lista e é preciso que ajudemos. 
Congresso, Poderes e socieda-
de precisam se mobilizar para 
que encontremos saídas para o 
Brasil — afirmou, enfatizando 
que o conjunto de propostas da 
Agenda Brasil pode colaborar 

para o crescimento do país.
De acordo com o senador, o 

Congresso vai fazer o que for 
possível para colaborar com a 
reforma do Estado, cortar des-
pesa e melhorar o ambiente de 
investimento e de negócios. 

O presidente do Senado anun-
ciou que será instalada hoje a 
comissão especial que vai propor 
mudanças para o ambiente eco-
nômico do país. Amanhã, será a 
vez da instalação da comissão 
de especialistas que vai propor 
soluções para a relação do Estado 
com os cidadãos e as empresas. 
Essa comissão, informou, vai 
funcionar de modo permanente 
para colaborar com a melhoria 
do ambiente de investimento e 
de negócios do país.

— Temos muita preocupação 
com a gestão pública. Aqui no 
Senado melhoramos a gestão e 
esperamos que essas mudanças 
se efetivem também nos outros 
Poderes — declarou.

Após entregar ao Congresso 
a proposta do Orçamento de 
2016, o governo anunciou que 
deverá alterar a meta de superá-
vit primário para 2016 prevista 
no projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que 
tramita na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO). A informa-
ção foi dada pelo ministro do 
Planejamento, Nelson Barbosa.

A proposta de Lei Orçamentá-
ria Anual 2016 foi enviada com 
um déficit primário de R$ 30,5 
bilhões para o governo federal. 
O ministro não informou o re-
sultado esperado para estados, 
Distrito Federal e municípios.

O parecer final da LDO, apre-
sentado pelo deputado Ricardo 
Teobaldo (PTB-PE), prevê, para 
2016, superávit de R$ 43,8 bi-
lhões para o conjunto do setor 
público, conta que será dividida 

entre o governo federal (R$ 
34,4 bilhões) e estados, Distrito 
Federal e municípios (R$ 9,4 
bilhões). O parecer está pronto 
para votação no colegiado.

A alteração que será enviada 
pelo Planejamento será a se-
gunda na meta do próximo ano. 
O projeto original da LDO, en-
caminhado em abril, previa R$ 
104,5 bilhões de superávit para o 

governo federal e R$ 22,2 bilhões 
para estados, Distrito Federal e 
municípios, totalizando R$ 126,7 
bilhões para o setor público, sem 
possibilidade de abatimento. 
Em julho, veio a primeira mu-
dança, para R$ 43,8 bilhões. 
Barbosa não informou quando 
enviará a segunda alteração na 
meta fiscal do próximo ano.

(Da Agência Câmara)

O Congresso terá a missão de 
equilibrar as contas públicas 
para 2016, entregando um Or-
çamento sem déficit primário. 
A avaliação foi feita pelo relator 
da proposta orçamentária, de-
putado Ricardo Barros (PP-PR).

Para Barros, deputados e se-
nadores terão que discutir agora 
uma saída para os números 
apresentados pelo governo.

independentemente da solu-
ção que será adotada — aumen-
to de receita ou corte de despesa 
—, ele disse que o país será 
prejudicado se a proposta sair 
do Congresso desequilibrada.

— Manter o Orçamento com o 
déficit não é bom para o Brasil. 
Não é um bom sinal para os 

mercados e pode acabar one-
rando mais a iniciativa privada 
e a economia do país do que um 
eventual aumento de receita ou 
da carga tributária — disse.

Apesar dos números negati-
vos, o deputado afirmou que 
o governo acertou ao enviar o 
projeto “com números realistas”.

— E queremos que ele saia 
daqui também realista. Se não 
houver possibilidade de cortar 
mais despesas ou aumentar a 
receita, também não vamos ma-
quiar o Orçamento — afirmou.

Argumento semelhante foi 
usado pela presidente da Comis-
são Mista de Orçamento (CMO), 
senadora Rose de Freitas.

— O governo fez o certo. Não 

gostaríamos de uma peça que 
trouxesse números longe da 
realidade do país — disse.

A proposta orçamentária 
será analisada na CMO. Como 
relator-geral, Ricardo Barros 
cuidará da definição das des-
pesas públicas em parceria 
com dez relatores setoriais. As 
receitas serão definidas pelo 
relator dessa área, o senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO).

A presidente da comissão 
decidiu que a proposta será 
debatida em seminários regio-
nais. Pelo menos cinco cidades 
serão escolhidas para receber os 
relatores e discutir a proposta 
de 2016.

(Da Agência Câmara)

Renan: Congresso ajudará governo a melhorar situação fiscal

Aliados consideram projeto realista; para oposição, é irresponsabilidade Proposta é “confissão 
de incompetência”, 
afirma Alvaro Dias

Vanessa critica 
oposicionistas a favor 
de impeachment

Aloysio Nunes acusa 
Dilma Rousseff de 
quebrar o país

Lindbergh diz que 
governo cometeu  
erros na economia

Para Blairo Maggi, é 
preciso reorganizar 
contas públicas

Executivo deve mudar meta de superávit prevista na LDO

Parlamentares terão que equilibrar contas, prevê relator

Nelson Barbosa: Planejamento enviará uma segunda alteração na meta para 2016

O presidente do Senado, Renan Calheiros, dá entrevista após receber ministros: “Orçamento é realista e é preciso que ajudemos”

Segundo Rose de Freitas, comissão será parceira na construção do Orçamento
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os números do orçamento para 2016
Resultado primário do governo federal

discriMinAçãO
2015 PLOA 2016

(R$ bi) (% PIB) (R$ bi) (% PIB)

receita total 1.325,3 22,8 1.401,8 22,4

(−) Transferências 213,7 3,7 221,7 3,5

receita líquida 1.111,6 19,1 1.180,1 18,9

despesa total 1.105,8 19,0 1.210,6 19,4

Despesa obrigatória 871,8 15,0 960,2 15,4

Despesa discricionária Executivo 233,9 4,0 250,4 4,0

resultado primário 5,8 0,1 −30,5 −0,5
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O PROJETO QUE obriga as 
empresas estatais a seguirem 
regras de governança e contro-
le proporcionais à relevância 
e ao risco do negócio deve ser 
votado amanhã no Senado. O 
PLS 555/2015 integra a Agenda 
Brasil, que reúne propostas 
para a retomada do crescimen-
to econômico com prioridade 
de votação.

As normas do projeto serão 
aplicadas a toda e qualquer 
empresa pública e sociedade 
de economia mista da União, 
dos estados, do Distrito Fede-
ral e dos municípios, inclusive 
as que exploram atividade eco-
nômica em sentido estrito, as 
que prestam serviços públicos 
e as que exploram atividade 
econômica sujeita ao regime 
de monopólio da União.

De acordo com a proposta, 
os conselhos de administração 
das estatais deverão contar 
com a presença mínima de 
20% de membros indepen-
dentes e os integrantes serão 
impedidos de manter relações 
sindicais, partidárias ou de 
parentesco com pessoas no 
comando do Poder Executivo 
ou da própria empresa. Essa 
regra e o percentual mínimo 
de 20% de membros indepen-
dentes também prevalecerão 
para os comitês de auditoria, 
de indicação e de avaliação.

O texto é resultante do tra-
balho de uma comissão mista,  
presidida por Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), que foi encarrega-
da da elaboração da matéria. 
A proposição incorpora pro-
postas que já tramitavam na 
Casa, como o  PLS 343/2015, 
de Aécio Neves (PSDB-MG); 
o substitutivo de Tasso ao PLS 
167/2015, de Roberto Requião 
(PMDB-PR); e o anteprojeto 
apresentado pelos presidentes 
da Câmara, Eduardo Cunha, e 
do Senado, Renan Calheiros.

De autoria do deputado Ar-
thur Oliveira Maia (SD-BA), o 
relatório preliminar do projeto 
foi aprovado no último dia 19 
na comissão mista.

Os indicados para os con-
selhos de administração e 
diretorias das estatais, de 
acordo o projeto, deverão ter 
experiência profissional mí-
nima de dez anos na área de 
atuação da empresa, atuação 
profissional efetiva mínima de 
dois anos em cargo de direção 
de sociedade empresarial 
de mesmo porte e formação 
acadêmica compatível com o 
cargo para o qual for indicado.

Fiscalização
O projeto define as atribui-

ções mínimas de fiscalização e 
controle a serem exercidas em 
participações em sociedades 
empresariais nas quais as so-
ciedades de economia mista 
e empresas públicas não de-
tenham o controle acionário. 

As estatais deverão adotar 
práticas de governança e 
controles proporcionais à 
relevância, à materialidade e 

aos riscos do negócio do qual 
são participantes.

O PLS 555/2015 define quais 
os deveres e responsabilida-
des do ente estatal quando 
sua participação acionária 
na sociedade é minoritária. 
Também prevê a possibilidade 
de a estatal dispor de programa 
interno de formação gradual 
de líderes. O objetivo é prepa-
rar empregados com o mínimo 
de dez anos de experiência 
profissional para assumir 
futuros cargos de destaque e 
de direção da empresa. 

O texto limita ainda a atua-
ção da estatal ao ato que fun-
damenta a criação, para evitar 
que as empresas atuem em 
setores alheios à sua atividade 
ou sejam usadas no controle 
da inflação, a exemplo de epi-
sódios recentes envolvendo a 
Petrobras.

A proposta traz dispositivos 
sobre licitações, contratos 

e fiscalização pelo Estado e 
sociedade, e enumera dispo-
sições aplicáveis somente às 
empresas estatais que atuam 
no setor produtivo. A restrição 
se justifica, uma vez que as 
estatais do setor de serviços 
já se submetem às regras pró-
prias dos órgãos e entidades 
públicos.

As disposições finais do 
projeto buscam harmonizar 
o texto da proposição ao arca-
bouço jurídico vigente.

O PLS 555/2015 estabelece 
que as despesas com publici-
dade e patrocínio da empresa 
pública e sociedade de econo-
mia mista não ultrapassarão, 
em cada exercício, o limite de 
1% da receita bruta do exer-
cício anterior nem superarão 
35% das despesas aplicadas 
em pesquisa e desenvolvimen-
to no mesmo período.

Riscos
As estatais também deverão 

implantar uma área de com-
pliance (para manter a empre-
sa em conformidade com leis e 
normas externas e internas) e 
riscos, diretamente vinculada 
ao presidente, além de comitê 
de auditoria estatutário. 

Os valores relacionados à 
dispensa de licitação pode-
rão ser alterados pelo chefe 
do Poder Executivo, desde 
que submetido a exame do 
conselho de administração. 
E qualquer atividade que as 
estatais vierem a exercer fora 
de sua atuação principal terá 
que ser publicada no plano de 
negócio anual das empresas.

De acordo com o projeto, a 
sociedade de economia mis-
ta, durante o prazo de quatro 
anos a contar da vigência 
da lei, poderá manter ações 
preferenciais em seu capital, 
vedada a emissão de novas 
ações preferenciais. Também 
terá o prazo de dois anos para 
manter pelo menos 25% de 
suas ações em circulação no 
mercado. As estatais terão o 
prazo de dez anos para efeitos 
da prevalência de suas ações 
ordinárias.

Projeto da Lei das Estatais pode
ser votado amanhã pelo Plenário
Integrante da Agenda Brasil, proposta é resultado do trabalho de uma comissão mista e trata de regras de governança e controle de empresas

Normas se aplicam a estatais da União, como a Petrobras, de estados e municípios
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Fernando 
Collor (PTB-
AL) apresen-
tou ontem 19 
documentos 
que classi-
ficou como 
provas contra o procurador-
-geral da República, Rodri-
go Janot. Boa parte deles, 
segundo o senador, são 
provas de que Janot mentiu 
quando foi sabatinado para 
a recondução ao cargo. 

De acordo com o senador, 
Janot não só faltou com a 
verdade em algumas res-
postas, como tangenciou em 
outras e deixou de responder 
a algumas das perguntas que 
lhe foram feitas durante a 
sabatina na CCJ com “cara 
de paisagem”.

— Mentiu perante a co-
missão. Mentiu perante 
o Senado e, pior, mentiu 
perante a nação brasileira. 
Desrespeitou as nossas 
 instituições. 

Collor diz ter provas 
de que Janot mentiu 
durante sabatina
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Cristovam 
B u a r q u e 
( P D T- D F ) 
afirmou on-
tem  q ue a 
proposta de 
Orçamento 
para 2016, com previsão de 
déficit de R$ 30 bilhões, reve-
la que o Brasil está quebrado 
e o governo, desorientado.

— O Orçamento deficitário 
mostra que a arrecadação 
não será suficiente para pa-
gar os gastos correntes nem 
os juros da dívida pública.

Ele observou que o Con-
gresso ficou com o ônus 
do corte de despesas e de 
programas criados pelo 
governo, sem ter dinheiro 
para tirá-los do papel.

— Eu acho que o governo 
está desorientado, porque 
não sabe o que fazer, quebra-
do, porque não tem dinheiro, 
e cínico, porque jogou para 
nós o problema. 

Para Cristovam, 
governo está 
“desorientado”  
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O FiNANCiAMENTO DAS 
santas casas de misericórdia 
será debatido amanhã, às 10h, 
numa sessão temática no Ple-
nário. O debate foi convocado 
pelo presidente do Senado, 
Renan Calheiros, que anun-
ciou a realização da sessão 
depois de encontro no início de 
agosto com representantes da 
Confederação das Santas Casas 
de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas (CMB).

Acompanhados de Ana 
Amélia (PP-RS), Aloysio Nu-
nes Ferreira (PSDB-SP) e 
Waldemir Moka (PMDB-MS), 
os representantes das santas 
casas pediram o apoio de Re-
nan para a aprovação de leis 
que viabilizem o saneamento 
financeiro das entidades e 
garantam a manutenção do 

atendimento aos pacientes.
Uma das reivindicações 

das entidades é o reajuste da 
tabela do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a concessão de 
recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) nos mesmos 
moldes dos empréstimos para 
a recuperação econômica de 
outros setores. A dívida das 
santas casas é estimada em 
mais de R$ 15 bilhões. 

Entre os convidados para o 
debate estão o chefe do Depar-
tamento de Operações Sociais 
do BNDES, Henrique Rogério 
Lopes Ferreira da Silva, e o di-
retor do Complexo Hospitalar 
Santa Casa de Porto Alegre, 
Júlio Flávio Dornelles de Matos.

Existem hoje no Brasil mais 
de 2,5 mil santas casas.
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Sessão temática marcada para amanhã no Plenário tem como objetivo encontrar formas de os hospitais filantrópicos superarem crise financeira. Dívidas somam R$ 15 bilhões

Senado debate socorro financeiro a santas casas

A Santa Casa de São Paulo, que está entre os hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS e passam por problema financeiro

Educação indígena deve ser 
federalizada, sugere Telmário

Fátima classifica homicídios de 
jovens no rN de “extermínio”

Moka pede apoio a proposta que 
prevê indenização a produtores

Medeiros defende criação de  
2ª vara federal em rondonópolis

Simone cobra do governo solução 
para conflito com índios em MS

Paim quer votação de texto que 
beneficia aposentados do Aerus

A educação dos povos indígenas de-
veria passar para a responsabilidade 
do governo federal, segundo Telmário 
Mota (PDT-RR). O senador disse que 
Roraima enfrenta hoje uma greve 
de professores índios que poderia 
não existir se a atividade estivesse 
federalizada.

Segundo Telmário Mota, em Roraima, por exemplo, 
existem mais de 300 escolas, sendo mais de 200 delas 
destinadas à educação indígena, atendendo entre 10 
mil e 15 mil alunos. Já as pouco mais de 100 restantes 
atendem cerca de 60 mil alunos não indígenas.

— É preciso federalizar, mas com responsabilidade. 
Não pode ser como fizeram com a saúde dos povos 
indígenas, já federalizada, e que hoje virou um antro 
de corrupção, de roubalheira — afirmou.

Entre 2002 e 2012, o número de 
assassinatos de jovens no Rio Grande 
do Norte passou de 166 ao ano para 
688. Com isso, o estado passou a 
ocupar o oitavo lugar no país na 
ocorrência desse tipo de violência. 
Os dados foram apresentados por 
Fátima Bezerra (PT-RN), que na última sexta par-
ticipou de uma reunião da CPi do Assassinato de 
Jovens em Natal.

De acordo com a senadora, de janeiro de 2013 
a agosto de 2015 houve 3,3 mil assassinatos de 
pessoas entre 18 e 24 anos no estado.

—  Trata-se de quase um extermínio da nossa ju-
ventude. Esses homicídios atingem principalmente 
os jovens negros e de periferia. O extermínio tem 
cor e origem social.

Mais de 90 propriedades rurais em 
Mato Grosso do Sul foram invadidas 
por índios, segundo Waldemir Moka 
(PMDB-MS). O senador disse esperar 
uma solução de conciliação que evite 
a violência e pediu apoio à proposta 
que torna possível a indenização de 
donos de terras declaradas indígenas que tenham 
títulos dominiais expedidos até 1988 (PEC 71/2011).

— Estamos falando de propriedades de 50, 60 
anos, às vezes mais. Como vamos pedir para esses 
produtores saírem de suas propriedades com uma 
mão na frente e outra atrás, sem a justa indenização 
do valor da terra nua? — disse.

Moka negou estar incitando o conflito e reiterou o 
pedido de envio de forças federais e estaduais “para 
proteger as vidas, especialmente na zona de fronteira”.

José Medeiros (PPS-MT) pediu o 
apoio do Senado para a aprovação do 
projeto de lei que cria uma segunda 
vara federal em Rondonópolis (MT). 
Ele classifica essa providência como 
inadiável, lembrando que há muito 
tempo a região demanda mais co-
bertura da Justiça Federal. Segundo o senador, a 
única vara federal da cidade acumula mais de 12 
mil processos. 

Em defesa do projeto (PLC 92/2015), Medeiros 
citou a importância da interiorização da Justiça 
para o melhor atendimento do cidadão e para o 
aprofundamento da democracia.

— O direito ao acesso efetivo à Justiça tem sido 
progressivamente reconhecido como de importância 
vital entre os novos direitos individuais e sociais.

Simone Tebet (PMDB-MS) cobrou 
do governo federal uma solução para 
os conflitos por terra envolvendo 
índios no sul de Mato Grosso do Sul. 
Ela reclamou que o Executivo tem 
sido omisso em relação aos conflitos, 
problema que gera insegurança eco-
nômica, social e econômica nessas áreas.

— Mais de 50 produtores rurais resolveram retomar 
uma das cinco fazendas ocupadas na semana anterior 
pela comunidade indígena guarani-kaiowá, apesar 
de o senador [Waldemir] Moka ter tentado dissuadi-
-los — relatou, acrescentando que um índio morreu 
no confronto em Antônio João (MS).

Simone pediu a aprovação da PEC 71/2011, que 
garante indenização aos produtores rurais que per-
derem suas terras.

Paulo Paim (PT-RS) pediu ao Congresso que vote os 
vetos presidenciais amanhã para que possa também 
ser analisado o projeto que garante o pagamento dos 
aposentados do Aerus, o fundo dos trabalhadores da 
extinta Varig. Segundo ele, o pagamento só depende 
da aprovação do projeto, o que não pode ocorrer sem 
que antes os vetos tenham sido votados.

Com a aprovação da proposta, aposentados do 
Aerus, que hoje recebem um salário mínimo, pode-
rão receber o valor a que têm direito, explicou Paim.

— O Executivo mandou, o banco está com dinheiro 
para pagar, mas não paga porque o Congresso não 
vota. Cerca de 10 mil pessoas do Aerus estão nessa 
expectativa. Eles não têm mais dinheiro para pagar 
passagem para vir para cá fazer aquela pressão legí-
tima. Estou falando a pedido deles para que a gente 
vote a questão do Aerus, que é uma questão de justiça.

Departamento de Produção Mineral será tema de audiência
Problemas enfrentados pelo 

Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) 
— como dificuldades finan-
ceiras e número insuficiente 
de servidores — serão discuti-
dos, amanhã, na Comissão de 
Serviços de infraestrutura (Ci), 
em audiência proposta por 
Ricardo Ferraço (PMDB-ES).

Segundo o senador, a pro-
dução mineral brasileira gerou 
US$ 40 bilhões em 2014, mas as 
empresas enfrentam “pesada 
burocracia” para obtenção 
de licenças e concessões. Ele 
destaca a importância do setor 
para o Espírito Santo, maior  
estado processador e expor-
tador de rochas ornamentais.

Ferraço cita auditoria do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) feita em 2012, indicando 
“falta de capacidade do órgão 
[DNPM] em administrar o vo-
lume de pedidos de pesquisas 
minerais que recebe”.

Três anos depois, disse Fer-
raço, as reclamações das em-
presas do setor mineral quanto 

ao departamento continuam.
Entre os convidados para o 

debate, estão o diretor-geral 
do DNPM, Celso Garcia, e o 
representante do Ministério 
de Minas e Energia, Carlos 
Nogueira da Costa Junior.

Antes da audiência, Welling-
ton Fagundes (PR-MT) fará a 
leitura de seu relatório sobre 

a indicação de Valter Casi-
miro Silveira para o cargo de 
diretor-geral do Departamento 
Nacional de infraestrutura de 
Transportes (Dnit). E Vicenti-
nho Alves (PR-TO) apresentará 
relatório sobre a indicação de 
Luiz Antonio Ehret Garcia para 
a Diretoria de infraestrutura 
Rodoviária do mesmo órgão.
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Ano XII — Nº 526

ViOLAçãO de  
direitOs eM gerAL 

 ■ A quem recorrer? Depende do caso, 
da gravidade. Há situações que poderão 
ser resolvidas por meio da ouvidoria do 
órgão, há situações que necessitarão da 
intervenção do Poder Judiciário. Quando 
a violação de direitos atinge muitas pessoas, 
faça a denúncia no Ministério Público 
— federal,  estadual, depende do caso. 
Na dúvida, consulte um advogado. 

 ■ Como? Procure se informar sobre seus direitos 
e sobre os órgãos responsáveis pela fiscalização 
deles. Pesquise na internet o telefone ou o 
endereço da ouvidoria do órgão e entre em 
contato. Dependendo do caso, procure o 
promotor de justiça da sua cidade ou recorra ao 
Ministério Público (http://bit.ly/encontrarMP).

cOrrupçãO
 ■ A quem recorrer? Se você tem 

conhecimento de algum caso específico 
de corrupção, você pode fazer a denúncia 
ao Ministério Público Federal (MPF), à 
Controladoria-Geral da União (CGU), 
ao Tribunal de Contas da União (TCU). 
Quando a denúncia envolver órgão estadual, 
a denúncia pode ser feita ao Ministério 
Público de seu estado, à controladoria 
local ou ao Tribunal de Contas do estado 
(TCE). No caso dos órgãos municipais, 
algumas prefeituras têm controladoria.

 ■ Como? Ministério Público Federal (http://bit.
ly/cidadaoMPF), CGU e controladorias estaduais 
(http://bit.ly/sistemaOuvidorias), TCU e TCEs 
(http://bit.ly/denunciaTCU), Ministério Público 
nos estados e no DF (http://bit.ly/encontrarMP).

necessidAde de  
AssessOriA JurídicA

 ■ A quem recorrer? Procure um advogado. 
Caso não possa pagar, procure a 
defensoria Pública de seu estado.

 ■ Como? É necessário comparecer em um 
dos postos da Defensoria Pública do seu 
estado. Veja aqui os telefones e endereços 
da Defensoria Pública do seu estado (http://
bit.ly/defensoriasSTF). Se em sua comarca 
não houver Defensoria Pública, redija um 
requerimento ao juiz da comarca explicando 
a situação e pedindo que ele indique um 
advogado dativo (que será pago pelo estado). 

direitOs dO 
cOnsuMidOr

 ■ A quem recorrer? Procon — Instituto de 
Defesa do Consumidor ou, em última instância, 
ao Ministério da Justiça (Senacon).  

 ■ Como? Por meio do link:   
www.portaldoconsumidor.gov.br 
 ou http://bit.ly/ouvidoriaMJ.

serViçOs de teLeFOniA,  
internet e tV pOr 

AssinAturA
 ■ A quem recorrer? Anatel — Agência 

Nacional de Telecomunicações.
 ■ Como? Por meio do Fale Conosco do site 

deles: http://bit.ly/suporteAnatel.

pAssAgens AéreAs  
e VOOs

 ■ A quem recorrer? Anac — Agência 
Nacional de Aviação Civil e juizados 
especiais em alguns aeroportos.

 ■ Como? Por meio do formulário eletrônico 
no link: http://bit.ly/atendimentoAnac. 
Alguns aeroportos dispõem de juizados 
especiais destinados a resolver problemas 
urgentes relacionados a passagens aéreas.

criMes  
AMbientAis

 ■ A quem recorrer? Ibama — Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis e Batalhão 
Ambiental da Polícia Militar.

 ■ Como? Ouvidoria do Ibama: 0800 618080 
ou BAPM: http://bit.ly/policiaAmbiental.

criMes  
peLA internet

 ■ A quem recorrer? Polícia Federal 
e Ministério Público Federal.

 ■ Como? Por meio dos formulários nos 
sites: http://bit.ly/denunciaPF, http://bit.ly/
cidadaoMPF e http://bit.ly/hotlineSafernet.

sus, HOspitAis 
púbLicOs

 ■ A quem recorrer? Ministério da Saúde.
 ■ Como? Disque 136.

pLAnOs de sAúde
 ■ A quem recorrer? ANS — 

Agência Nacional de Saúde Suplementar.
 ■ Como? Disque ANS: 0800 7019656.

reMédiOs, ALiMentOs,  
FALtA de Higiene eM 

LugAres púbLicOs
 ■ A quem recorrer? Anvisa — Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária.
 ■ Como? Por meio do link: http://

bit.ly/denunciaAnvisa.

ÓrgãOs dO  
pOder JudiciáriO

 ■ A quem recorrer? Se você tem alguma 
reclamação em relação à atuação de um juiz, 
um tribunal, um fórum, você deve procurar, 
em primeiro lugar, a ouvidoria do respectivo 
tribunal. Nos casos de processos parados na 
Justiça ou reclamações disciplinares, você pode 
procurar o CNJ — Conselho Nacional de Justiça.

 ■ Como? Você encontra os meios de contato 
com as ouvidorias dos tribunais de Justiça de 
todos os estados e também da Justiça Federal 
e dos tribunais superiores no link http://bit.ly/
ouvidoriasCNJ. Para falar com a ouvidoria do 
CNJ, acesse http://bit.ly/ouvidoriaCNJ (lá estão 
especificados os casos em que o CNJ atua).

VizinHO bAruLHentO
 ■ A quem recorrer? Polícia Militar.

 ■ Como? Disque 190.

ViOLênciA  
cOntrA A MuLHer

 ■ A quem recorrer? Secretaria de Política para 
as Mulheres da Presidência da república.

 ■ Como? Disque 180.

MAus-trAtOs A  
criAnçAs e  

AdOLescentes Ou  
presençA deLes eM  
AMbientes inAdequAdOs

 ■ A quem recorrer? Conselho Tutelar.
 ■ Como? Você encontra um arquivo com os 

telefones de todos os conselhos tutelares do 
Brasil no link http://bit.ly/cadastroConselhos.

ViOLênciA cOntrA 
criAnçAs, 

AdOLescentes, idOsOs, 
pessOAs cOM deFiciênciA, 
Lgbt

 ■ A quem recorrer?  
Secretaria de direitos Humanos 
da Presidência da república.

 ■ Como? Disque 100.

ViOLAçãO  
de direitOs  

trAbALHistAs
 ■ A quem recorrer?  

Superintendências regionais do 
Trabalho e Emprego ou Ministério 
Público do Trabalho (MPT).

 ■ Como?  
Procure os postos de atendimento no seu estado: 
http://bit.ly/atendimentoTrabalho.  
Ou denuncie aqui: http://bit.ly/denunciaMPT.

prOpAgAndA  
engAnOsA

 ■ A quem recorrer?  
Conar — Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária e Procon.

 ■ Como? Conar (http://www.conar.org.br) 
ou Procon (http://bit.ly/listaProcons).

bAncOs e OutrAs 
instituições  

FinAnceirAs
 ■ A quem recorrer?  

Em primeiro lugar, à ouvidoria do próprio 
banco. Se não der resultado, denuncie 
e reclame no Banco Central.

 ■ Como? Por meio dos links: ouvidorias dos 
bancos (http://bit.ly/ouvidoriasBC) ou  
Banco Central (http://bit.ly/reclamacoesBC).

trânsitO,  
estAciOnAMentO  

eM LOcAL prOibidO 
 ■ A quem recorrer?  

Ao detran de seu estado.
 ■ Como?  

Procure o telefone do Detran do seu estado 
no link: http://bit.ly/listaDetrans.

O Poder Legislativo é responsável por elaborar 
leis que regem a vida dos cidadãos. Algumas 
garantem direitos, como os que resguardam 

o consumidor e o trabalhador, e outras prote-
gem pessoas em situações de fragilidade, 
como crianças, idosos, mulheres. Também 
fixam obrigações e proibições que benefi-
ciam a população como um todo: por isso, 
é proibido desmatar áreas próximas aos rios 

ou fazer barulho demais à noite.

Mas, e se a lei não estiver sendo cumprida, o que 
se pode fazer para defender direitos? Nesse caso, é 
preciso denunciar e buscar ajuda nas instituições ade-
quadas, que existem justamente para isso. 

Com o intuito de conscientizar a população so-
bre as formas de cobrar o respeito aos seus direitos, 
o Senado promoveu em agosto uma campanha no 
Facebook com o apoio de instituições como o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), Ministério da Justiça, Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Contas da 

União (TCU), entre outras. A publicação, com o título 
“E agora, quem poderá me defender?”, foi comparti-
lhada 28 mil vezes, recebeu mais de 50 mil curtidas e 
gerou quase 3 mil comentários, alcançando mais de 
3 milhões de pessoas.  

Veja a seguir uma lista que mostra alguns dos pro-
blemas mais comuns e a forma de denunciá-los. Ela 
também pode ser acessada na página oficial do Senado 
no Tumblr, disponível no endereço    senadofederal.
tumblr.com. 

Como fazer denúncias e 
reclamar os seus direitos
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