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Novas medidas do ajuste fiscal 
já chegaram ao Congresso
Recriação da CPMF, fim do abono-permanência para servidores federais e IR maior sobre ganhos na venda de imóveis começam a ser analisados

Para entrar em vigor, a proposta que 
recria a CPMF precisa ser aprovada 
por pelo menos 308 deputados 

e 49 senadores, nas duas Casas. Os 
senadores Ana Amélia, Alvaro Dias e 
Eduardo Amorim criticaram o texto em 
pronunciamentos no Plenário. Outra 
medida enviada ao Congresso extingue o 
abono-permanência, bônus concedido a 
servidores públicos federais que optam por 
continuar trabalhando mesmo podendo se 
aposentar. Uma terceira proposta aumenta 
o Imposto de Renda sobre ganhos de 
capital na venda de bens como imóveis.  3

Arrecadação com o imposto sobre 
movimentações financeiras está estimada 

em R$ 32 bilhões por ano

Otto Alencar e Blairo Maggi (à mesa) coordenam 
a sessão da comissão especial que aprovou as propostas

O senador Romário conduz a audiência, que 
foi traduzida por uma intérprete de Libras

Consultores e representantes de ministérios acreditam que projeto trará eficiência

Avança nova MP sobre 
cálculo de aposentadoria

Falta proteção ambiental  
no turismo no Araguaia

Apesar de o Congresso ter mantido o 
veto ao projeto que ofereceu a fórmula 
85/95 para aposentadoria, o cálculo con-
tinua valendo devido à nova MP editada 
em junho pelo governo, que acrescentou 
à regra um dispositivo progressivo. A co-
missão mista aprovou ontem a medida, 
com algumas modificações de prazos.  4

Em debate no Senado, uma representan-
te do Ministério do Meio Ambiente apon-
tou que os empreendimentos turísticos 
no Rio Araguaia precisam adotar ações de 
cuidado com o meio ambiente. O senador 
Donizeti Nogueira defendeu o conceito de 
rio-parque, que conjuga turismo, preser-
vação ambiental e criação de empregos.  8

Comissão da Agenda Brasil 
aprova os 3 primeiros projetos

Segue para Plenário, em regime de urgência, projeto 
que estabelece um limite para a dívida global da União. 
A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, que 
trabalha nas propostas da Agenda Brasil, com o objetivo 
de retomada do desenvolvimento, aprovou também pro-
posta de transferência para estados de recursos do Fun-
do Penitenciário Nacional, que segue para votação em 
Plenário, e um auxílio financeiro para exportações de 
estados e municípios, que vai para análise da Câmara.  2

CPI decide quebrar 
sigilos de Marin,  
ex-presidente da CBF  7

Criação da Instituição 
Fiscal Independente 
já pode ser votada  2

Senadores discutem 
como evitar despejo 
de famílias em Goiás  6

Debate trata da inclusão social dos surdos
Em audiência pelo Dia Nacional 

do Surdo, militantes disseram 
que os deficientes visuais enfren-
tam grandes dificuldades em si-
tuações cotidianas como consul-
tar-se com um médico. O governo 
diz que aumentará o número de 
centrais de intérpretes no país, 
que oferecem tradução simultâ-
nea para a língua de sinais.  7

Proposta deve aperfeiçoar 
elaboração do Orçamento

Consultores do Senado e 
da Câmara explicaram on-
tem, em audiência, o projeto 
que reestrutura o processo 
de elaboração das leis orça-
mentárias. Os senadores e 
representantes de ministé-
rios consideraram que o PLS 
229/2009 dará mais previsi-

bilidade e eficiência ao Or-
çamento da União. Entre os 
objetivos, está acabar com 
as receitas superestimadas. 
A proposta é um substitutivo 
do relator na Comissão de 
Assuntos  Econômicos, Ri-
cardo Ferraço, a projeto de 
Tasso Jereissati.  5
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A COMISSãO ESPECIAL do 
Desenvolvimento Nacional 
aprovou ontem os três primei-
ros projetos da Agenda Brasil 
— pauta apresentada pelo 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, com o objetivo de 
incentivar a retomada do cres-
cimento econômico do país.

Foram aprovados o Projeto 
de Resolução do Senado (PRS) 
84/2007,  que define um limite 
global para o montante da dívi-
da da União; o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 136/2015, que es-
tabelece um auxílio financeiro 
para estimular as exportações 
de estados e municípios; e o 
PLS 68/2014, que autoriza a 
transferência direta de recursos 
financeiros do Fundo Peni-
tenciário Nacional (Funpen) 
para os fundos penitenciários 
estaduais. A discussão das duas 
primeiras propostas começou 
na terça-feira passada, mas um 
pedido de vista coletiva adiou 
a votação.

Conforme o PRS 84/2007, 
apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE), a dívida consolidada 
da União deverá ser reduzida 
de 5,6 vezes a receita corrente 
líquida (RCL), valor atingido 
em julho, para 4 vezes a RCL. 
Já a dívida consolidada líquida, 
pelo texto original, deveria 
partir dos atuais 2,2 para 1,5 
vez a RCL. Um entendimento 
entre os membros da comissão, 
no entanto, trocou o limite 
da dívida líquida de 1,5 vez 
para 2 vezes a RCL. Os limites 
estabelecidos no texto serão 
totalmente implementados 
no prazo de 15 anos.

O relator do projeto, José 
Serra (PSDB-SP), disse que a 
proposta atende uma determi-
nação da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), no sentido 
de estabelecer limites para a 
dívida da União. Na avalia-
ção do senador, o espírito da 
responsabilidade fiscal “anda 
perdido no Brasil”. Serra acres-

centou que taxa real de juros do 
Brasil hoje é mais que o dobro 
de qualquer país do mundo.

Sinalização positiva
Na visão do relator, o projeto 

também seria uma forma de 
auxiliar na transição do atual 
patamar para um patamar 
“mais razoável” de equilíbrio 
fiscal. O senador fez críticas à 
condução econômica do go-
verno, citando a alta do dólar 
e a atuação do Banco Central. 
O controle fiscal, argumentou, 
seria uma forma de colaborar 
com o crescimento do país:

— Com esse projeto, vamos 
fazer uma sinalização positiva 
para o futuro do país. Para ter 
um crescimento sustentável, 
precisamos ter uma política 
fiscal saudável.

O presidente da comissão, 

senador Otto Alencar (PSD-
BA), disse que a imposição 
de limites para as dívidas é 
importante para o país. O sena-
dor Fernando Bezerra Coelho 
(PSB-PE) classificou o projeto 
como “meritório”. 

A proposta, porém, sofreu 
críticas do senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ). Ele disse que 
o limite do endividamento 
proposto por Serra exige um 
superávit superior a 3% do 
produto interno bruto (PIB), 
o que pode representar uma 
“loucura” em uma situação 
econômica de crise como a do 
Brasil. Lindbergh e Humberto 
Costa (PT-PE) votaram contra o 
projeto, que agora segue ao Ple-
nário em regime de urgência.

O PLS 136/2015, de Lúcia 
Vânia (PSB-GO), estabelece 
ajuda da União para estados e 
municípios de R$ 1,95 bilhão, 
com objetivo de fomentar as 
exportações. De acordo com 
o relator, Blairo Maggi (PR-
MT), os recursos vão auxiliar 
no equilíbrio financeiro de 
estados e municípios.

— Se o governo não tiver 
dinheiro, fica autorizado 
a emitir título do Tesouro 
Nacional — explicou Blairo.

O relator destacou que o 
projeto não cria novos gastos, 
mas direciona a alocação 
de um valor já previsto pelo 
governo. Para ele, o projeto 
é oportuno, pois fomenta 
as exportações e incentiva a 
competitividade. Por tramitar 
em decisão final, o texto agora 
vai à Câmara dos Deputados.

A comissão também apro-
vou, por unanimidade, o PLS 
68/2014, que permite a trans-
ferência direta de recursos 
financeiros do Fundo Peni-
tenciário Nacional (Funpen) 

aos fundos penitenciários 
dos estados e do Distrito 
Federal.  O texto, de Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES), segue 
para  análise do Plenário.

Acir Gurgacz (PDT-RO) 
pediu que a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
124/2011, que tramita na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), seja analisada 
na Comissão do Desenvol-
vimento Nacional. O texto, 
de autoria dele, exclui as 
operações interestaduais com 
energia elétrica da imunidade 
relativa ao ICMS. Otto Alencar 
disse que vai contatar a CCJ 
para pedir o envio da PEC.

Ele informou que conver-
sou com o presidente da CCJ, 
José Maranhão (PMDB-PB), 
sobre a possibilidade de a 
comissão especial apreciar  
projeto de regulamentação 
dos jogos de azar no país (PLS 
186/2014). Porém, segundo 
Otto, Maranhão prefere que 
o projeto, de Ciro Nogueira 
(PP-PI), continue na CCJ.

Está pronta para votação no 
Plenário a PEC 83/2015, de 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
que cria a Instituição Fiscal 
Independente. A proposta 
faz parte da Agenda Brasil. 
Ontem, a PEC passou pela 
quinta sessão de discussão 
antes da votação em primeiro 
turno. Depois de aprovada, 

serão necessárias três sessões 
de discussão e a votação em 
segundo turno. A Autoridade 
Fiscal Independente será um 
órgão auxiliar do Legislativo, 
com função de acompanhar 
gasto e endividamento públi-
cos e calcular o impacto de 
todo projeto de lei que crie 
custos para o governo.
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Comissão especial aprova 
propostas da Agenda Brasil

Incentivo à exportação promove
o equilíbrio financeiro, diz relator

Instituição Fiscal Independente  
está pronta para votação no Plenário

Os três projetos aprovados tratam de limite para dívida da União, de ajuda a estados e municípios para 
incentivar exportação e de transferência de verbas do Fundo Penitenciário a fundos estaduais e do DF

A TV Senado transmite, a partir das 10h, audiência púbica da Comissão de Re-
lações Exteriores. As reuniões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet 
(www.senado.leg.br/tv) e em Brasília, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SEnAdo

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  

no endereço: http://bit.ly/agendaSenado
AgendA

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SESSão on-lInE 

 `CRA  Restrição à pesca
8h A comissão faz audiência pública in-
terativa para tratar dos efeitos das res-
trições previstas em leis e portarias do 
Ibama que impedem a pesca de 4 mil es-
pécies de peixes em rios de todo o país.

 `CdH  Interrupção da gravidez
9h Audiência pública interativa para 
instruir a SUG 15/2014, que regula a in-
terrupção voluntária da gravidez, pe-
lo SUS, dentro das 12 primeiras semanas 
de gestação.

 `CPI do CARf  Audiência pública
9h30 A comissão faz audiência pública 
para discutir proposta legislativa de al-
teração do contencioso administrativo 
tributário da União, dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios. 

 `CRe  Base industrial de defesa
10h Audiência pública discute os proje-
tos das Forças Armadas.

 `MP 677/2015  fundo de energia do ne
10h A comissão da MP 677/2015, que au-
toriza a Chesf a participar do Fundo de 
Energia do Nordeste, avalia relatório.

 `CMo  Metas fiscais da Presidência
10h A comissão faz audiência com o se-
cretário do Tesouro,  Marcelo Saintive.

 `SeSSão eSPeCIAl  dorina nowill
11h Entrega da Comenda Dorina Nowill a 
pessoas que contribuem para os direitos 
das pessoas com deficiência.

 `PlenáRIo  Pauta trancada
11h30 Sessão extraordinária. Às 14h, ses-
são deliberativa. MP sobre energia para 
a Rio 2016 tranca a pauta.

 `PReSIdênCIA  governador capixaba
13h30  Renan Calheiros recebe Paulo 
Hartung.

 `deSBuRoCRAtIzAção  Reunião
14h A Comissão de Juristas da Desburo-
cratização tem reunião de trabalho.

Reunião da Comissão do Desenvolvimento Nacional, criada para avaliar propostas voltadas à retomada do crescimento

Participe: http://bit.ly/audienciainterativa • Alô Senado: 0800 612211
Acompanhe: • Portal e-Cidadania: senado.leg.br/ecidadania
• Facebook: senadofederal • Twitter: @agencia_senado • TV: senado.leg.br/TV

AudIênCIAS InTERATIVAS

A comissão mista criada 
para analisar a Medida Pro-
visória 691/2015, que dispõe 
sobre a venda de imóveis da 
União, fará quatro audiências 
— em 29 e 30 de setembro e 
em 6 e 7 de outubro. O plano 
de trabalho foi apresentado 
ontem pelo relator, deputado 
Lelo Coimbra (PMDB-ES).

Segundo ele, as audiências 
vão ajudar os parlamentares 
a formar opinião sobre a 
administração, alienação 
e  transferência de gestão 
de imóveis da União, assim 
como o seu uso para a cons-
tituição de fundos. A primeira 
ouvirá representantes das 
prefeituras municipais. 

Audiências públicas vão debater MP 
sobre venda de imóveis da união

Um pedido de vista coletivo 
adiou para o dia 30 a votação 
do relatório da comissão 
mista encarregada de fazer 
a análise prévia da medida 
provisória (MP) que institui  
o Programa de Proteção ao 
Emprego (PPE).  

A MP 680/2015 permite 
à empresa em dificuldade 
financeira reduzir remune-
ração e jornada dos empre-
gados em até 30%. O PPE visa 
manter postos de trabalho em 
momentos de crise.

     (Com Agência Câmara)

Adiada análise de relatório sobre o 
Programa de Proteção ao Emprego

 � Acompanhe a tramitação:  
http://bit.ly/infoAgendaBrasil
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Congresso começa a analisar PEC da nova CPMF 
Intenção é arrecadar R$ 32 bilhões com o imposto. Outra medida extingue o abono-permanência dos servidores federais e uma terceira aumenta o IR sobre venda de bens 

TRêS PROPOSTAS DO governo para 
aumentar receitas e cortar despesas em 
busca do equilíbrio das contas públicas 
já chegaram ao Congresso. Uma delas 
recria a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF). 
Outra extingue o abono-permanência, 
bônus concedido a servidores públi-
cos federais que optam por continuar 
trabalhando mesmo podendo se apo-
sentar. A terceira aumenta o Imposto 
de Renda sobre ganhos de capital na 
venda de bens como imóveis. 

A CPMF foi criada pela primeira vez 
no governo Fernando Henrique Cardo-
so, em 1997. A contribuição continuou 
em vigor por todo o primeiro mandato 
do presidente Lula e foi extinta em 
2007 pelo Senado. Originalmente, 
destinava-se a cobrir gastos com saúde. 
Agora, o governo Dilma Rousseff quer 
taxar todas as movimentações em 0,2% 
visando arrecadar R$ 32 bilhões por 
ano para a Previdência Social. 

A Proposta de Emenda à Constituição  
(PEC) 140/2015 começa a tramitar 
pela Câmara. Para entrar em vigor, 
precisará ser aprovada por, pelo me-
nos, 308 deputados e 49 senadores em 
dois turnos de votação, em ambas as 
Casas. De acordo com a lei tributária, 
a cobrança efetiva só pode começar 
90 dias após a aprovação.

Há uma semana, em reunião na 
Comissão Mista de Orçamento (CMO), 
o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
defendeu a CPMF como um tributo de 
menor impacto inflacionário, capaz 
de produzir os recursos necessários 
para reduzir o déficit da Previdência. 

Abono-permanência
Com a PEC 139/2015, o governo 

pretende  acabar com o bônus rece-
bido por servidores públicos federais 
que permanecem na ativa apesar de 

reuniram todas as condições para a 
aposentadoria.

O chamado abono-permanência  
foi instituído pela Emenda Constitu-
cional 41/2003 e corresponde ao valor 
da contribuição previdenciária mensal 
do servidor que o requerer, desde que 
tenha cumprido os requisitos para 
aposentadoria e opte em permanecer 
em atividade. 

O benefício foi criado para evitar 
aposentadorias precoces dos servi-
dores. Em 1991, por exemplo, o Poder 
Executivo federal contava em seus qua-
dros com mais de 660 mil servidores. 
Em 2002, antes da promulgação da 
emenda, esse número caiu para 530 
mil servidores. Já em dezembro de 
2014, 705 mil funcionários efetivos 
estavam na ativa.

“O atual perfil e quantitativo dos 
servidores públicos civis da União 
deixa de exigir estímulos especiais 
à permanência do servidor público 
civil na ativa, o que permitirá ainda 
natural efeito renovador no serviço 
público federal”, argumenta o ministro 

do Planejamento, Nelson Barbosa, na 
justificativa do projeto.

Atualmente o governo gasta  
R$ 1,2 bilhão com a concessão do 
abono aos servidores que permane-
cem na ativa. Com essa medida, o 
governo espera economizar mais de 
R$ 7 bilhões nos próximos cinco anos. 
A PEC também começa a tramitar pela 
Câmara dos Deputados.

Ganhos de capital
Já a MP 692/2015 será examinada 

por uma comissão mista formada por 
deputados e senadores, mas já está em 
vigor. O texto cria alíquotas progressi-
vas para o Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) sobre ganhos de capital, 
cobradas quando um bem comprado 
por um valor é vendido por um valor 
maior. Atualmente, sobre o IRPF de 
ganhos de capital incide apenas uma 
alíquota única de 15%.

A medida deve atingir sobretudo a 
venda de imóveis. Para quem lucra 
até R$ 1 milhão, o imposto continua 
o mesmo, 15%. Na faixa que exceder 

R$ 1 milhão e for até R$ 5 milhões, a 
alíquota é de 20% e, de R$ 5 milhões 
a R$ 20 milhões, 25%. Para ganhos 
de capital acima de R$ 20 milhões, o 
tributo é de 30%.

Na hipótese de alienação em partes 
do mesmo bem ou direito, a partir da 
segunda operação, o ganho de capital 
deve ser somado aos ganhos obtidos 
nas operações anteriores para fins de 
apuração do imposto, deduzindo-se o 
imposto pago nas parcelas anteriores.

A norma considera como integrante 
do mesmo bem o conjunto de ações ou 
cotas de uma mesma pessoa jurídica. 
O governo espera arrecadar R$ 1,8 
bilhão no próximo ano se a medida 
for confirmada pelo Congresso.

“A Constituição prevê que os impos-
tos serão graduados segundo a capa-
cidade econômica do  contribuinte”, 
justifica o ministro da Fazenda, 
 Joaquim Levy.

A MP 692/2015 pode dar ao governo 
uma arrecadação de R$ 10 bilhões. É 
que o texto prorroga de 30 de setembro 
para 30 de outubro o prazo de adesão 
de empresas que contestam dívidas 
com a Receita e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional ao Programa de 
Redução de Litígio.

O programa permite a quitação de 
débitos com o uso de créditos tribu-
tários em troca de as companhias 
desistirem de questionar as dívidas 
na Justiça ou na esfera administrativa.

Essas medidas fazem parte do ajuste 
nas contas públicas anunciado pelo 
governo na semana passada. Entre 
outras ações, o governo pretende ain-
da enviar ao Congresso projeto de lei 
para garantir o cumprimento do teto 
salarial a todos os agentes públicos e 
servidores e reduzir gastos no Progra-
ma de Aceleração do Crescimento e 
no Sistema S.

Ana Amélia (PP-
RS) reclamou da 
ineficiência das es-
tatais, como as do 
setor elétrico, já que 
constantemente o 
público tem que se 
deparar com apagões, mesmo pagando 
uma conta cara de energia. Para ela, 
isso revela ineficiência do Estado no 
gerenciamento das empresas públicas.

Além disso, afirmou a senadora, há 
empresas que existem para nada fazer, 
como a Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL), criada para operar o 
trem-bala Rio-São Paulo, cujo projeto 
jamais saiu do papel.

Para Ana Amélia, trata-se de um erro 
em cima do outro e quem é chamado 
a pagar a conta é o contribuinte, agora 
com a recriação da CPMF.

— A questão é que o Estado precisa 
ser eficiente porque quem paga a conta 
é a população. Precisamos que o gover-
no repense a questão da CPMF. Não é 
assim. Porque o preço aumentado com 
o imposto da CPMF vai ser repassado 
a tudo que nós pagamos.

Telmário Mota 
(PDT-RR) informou 
ontem que aceitou 
o desafio de ser vice-
-líder do governo no 
Senado.

Ele afirmou que 
pretende acompanhar as propostas 
do Executivo no Congresso, buscar o 
diálogo com todos os partidos e tentar 
criar pontes entre a União, os estados 
e os municípios. 

Telmário disse que vai continuar 
defendendo os mais humildes e o 
respeito ao processo democrático. Ele 
repudiou as tentativas de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff, alegando 
não haver nada que justifique o afas-
tamento dela da Presidência.

— Para cogitar o impedimento, é 
indispensável haver provas fortíssimas 
que a desqualifiquem para o exercício 
do cargo, provas que não foram apre-
sentadas. Devemos criar um clima 
de estabilidade para que possamos 
enfrentar os atuais desafios da melhor 
maneira possível, dando tranquilidade 
aos mercados e à população.

Eduardo Amorim 
(PSC-SE) disse que 
os brasileiros não 
admitem mais o au-
mento ou a recriação 
de impostos para 
cobrir os elevados 
gastos do governo ou o rombo gerado 
pelos desvios de dinheiro público.

Por isso, o senador cobrou uma 
reforma administrativa, com redução 
da máquina pública e aumento da 
eficiência. E isso só terá efeito, com a 
redução das despesas, se for feito com 
planejamento, acrescentou.

Ele lembrou que milhares de pessoas, 
apesar de pagarem altos impostos, não 
têm acesso a serviços públicos de qua-
lidade nos setores da saúde, educação 
e segurança pública, por exemplo.

— A população não concorda com o 
aumento de tributos, com a recriação 
da CPMF, com a perda de conquistas 
sociais, com o adiamento de correção 
salarial dos servidores. Nós já pagamos 
impostos demais e temos pouco em 
troca, se comparados até a países vi-
zinhos, como o Uruguai e a Argentina.

F l e x a  R i b e i r o 
(PSDB-PA) citou 
ontem discurso da 
ex-ministra britânica 
Margaret Thatcher 
(1925-2013). No dis-
curso, de 1983, Tha-
tcher diz que o Estado só pode aumen-
tar seus gastos se tomar emprestado o 
dinheiro da poupança do cidadão ou 
se aumentar os impostos. Ela também 
afirma que jamais uma nação prospe-
rou tributando os cidadãos além da 
sua capacidade de pagar e afirma que 
cada centavo do dinheiro arrecadado 
tem que ser gasto sabiamente.

Para o senador, o discurso se adapta 
muito bem à situação brasileira. A fala 
da ex-primeira-ministra, disse, é uma 
verdadeira lição para o governo Dilma, 
que faz exatamente o contrário. Quer 
aumentar impostos e cortar gastos 
suspendendo o reajuste dos servidores. 
Isso só prejudica a população, advertiu:

— A população brasileira já passou 
do limite. Não há como criar novos 
impostos. O que tem que ser feito é este 
governo que está aí diminuir os gastos.

Fila em caixa eletrônico no Rio: novo imposto taxa todas as movimentações financeiras em 0,2% 

Ana Amélia critica 
ineficiência do Estado 
e recriação da CPMF

novo vice-líder, 
Telmário manifesta 
apoio ao Planalto

Amorim diz que 
governo é gastador e 
refuta novo imposto

Para Flexa, dilma teria 
muito a aprender com 
Margaret Thatcher
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O VETO DA presidente Dilma 
Rousseff ao projeto de lei de 
conversão que oferecia alter-
nativa ao fator previdenciário 
(PLV 4/2015) foi mantido pelo 
Congresso na madrugada de 
terça para quarta-feira. Com 
isso, continua vigorando a 
Medida Provisória 676/2015, 
que foi editada pelo governo 
como alternativa ao PLV ve-
tado em junho e que precisa 
ser votada até 21 de outubro. 
Caso expire sem aprovação, o 
fator previdenciário volta a ser 
a única regra para o cálculo dos 
benefícios.

A MP 676/2015 já foi aprova-
da ontem, com algumas modi-
ficações, pela comissão mista 
que a examinou, presidida 
pelo senador Eduardo Amorim 
(PSC-SE). O relator, deputado 
Afonso Florence (PT-BA), 
mudou o prazo de validade 
da fórmula introduzida pela 
MP. O texto agora segue para 
os Plenários da Câmara e do 
Senado, na forma de um outro 
projeto de lei de conversão.

A proposta vetada permitia, 
na hora da aposentadoria, 
como alternativa ao fator previ-
denciário, a aplicação da regra 
85 (mulher)/95 (homem), em 
que os números representam 
a soma da idade da pessoa e 
de seu tempo de contribuição 

para a Previdência Social. Na 
MP 676/2015, agora em vigor, o 
governo manteve a regra 85/95 
proposta pelos parlamenta-
res, mas acrescentou o “fator 
progressivo”, que considera 
o aumento da expectativa de 
vida do brasileiro. Dessa forma, 

quem não se aposentar até 2016 
precisará esperar mais tempo, 
já que passa a ocorrer, a partir 
de 1º de janeiro de 2017, o au-
mento de um ponto na fórmula.

O texto aprovado ontem 
pela comissão mista prorroga 
até 31 de dezembro de 2018 

a aplicabilidade da fórmula 
85/95, adiando os prazos do 
fator progressivo. A partir de 
2020, será adotada a fórmula 
86/96. Em 2028, ficará valendo 
a fórmula 90/100. 

Fator
O fator previdenciário é uma 

fórmula, criada em 1999, que 
reduz os benefícios de quem se 
aposenta antes da idade míni-
ma de 60 anos para mulheres e 
65 anos para homens. A ideia 
era incentivar o contribuinte 
a trabalhar por mais tempo, 
pois quanto menor a idade no 
momento da aposentadoria, 
maior é o índice redutor do 
benefício. A aplicação desse 
fator continuará sendo feita 
para os segurados que não 
atingirem os pontos em um de-
terminado período, satisfeitos 
os demais requisitos de tempo 
de contribuição (30 anos para 
mulheres e 35 para homens).

A fórmula atualmente em vigor permite 
que não incida o fator previdenciário no 
salário de benefício quando, no momen-
to do pedido da aposentadoria, a soma 
da idade e do tempo de contribuição à 
Previdência Social atinja 85 anos para 
as mulheres, exigido um mínimo de 30 
anos de contribuição. No caso do homem, 
essa soma deve ser igual ou superior a 95, 
com mínimo de 35 anos de contribuição. 

Pela MP 676/2015, em vigor,  o disposi-
tivo progressivo determina que ocorrerão 
acréscimos de mais um ponto em 1º de 
janeiro de 2019, outro em 2020, outro 

em 2021, até que a fórmula chegue, em 
em 1º de janeiro de 2022, a 90/100 para 
o trabalhador comum e a 85/95 para os 
professores. Ou seja, um homem que 
completar 95 pontos em 2017 (por exem-
plo, 60 anos de idade e 35 de contribuição) 
vai precisar de mais um ano, em idade 
ou em contribuição, para se aposentar.

Os prazos para o acréscimo de pontos 
à fórmula podem ser ampliados se a 
medida for aprovada na forma do PLV 
apresentado pela comissão mista que 
analisou a MP 676/2015 e que ainda deve 
passar pelas duas Casas do Congresso.

Líder do governo no Congresso, o se-
nador José Pimentel (PT-CE) disse que 
a aprovação do relatório da comissão 
mista foi fruto de acordo entre o Palácio 
do Planalto e as lideranças partidárias. 
Para Pimentel, o projeto não causa im-
pacto financeiro e o PLV, se aprovado nos 
Plenários, não será vetado.

O relator, Afonso Florence, disse que o 
texto ficou “consideravelmente melhor 
do que se derrubássemos o veto ao PLV 
4/2015”. Na prática, a medida adia o prazo 
para a aposentadoria para dar sustenta-
bilidade ao sistema previdenciário.

Alternativa ao fator previdenciário passa em comissão, com mudanças

Bauer acusa governo 
de negociar cargos   
para conseguir apoio

Humberto: decisão 
do Congresso ajuda 
retomada da economia 

Executivo cria balcão de 
negócios para resolver 
problema, critica Alvaro

Viana elogia nova 
rotina para análise 
de vetos presidenciais

legislativo não deve 
se manifestar só se há 
consenso, diz Medeiros

Paulo Bauer 
(PSDB-SC) acu-
sou o governo 
federal de ter 
trocado minis-
térios, cargos e 
liberação de emendas parla-
mentares pela fidelidade de 
parlamentares de sua base na 
votação dos vetos examinados 
pelo Congresso nesta semana.

Em Plenário, o senador disse 
que falta ao governo Dilma 
inteligência e competência. Ele 
lamentou que não tenha sido 
votado o veto a projeto que 
trata dos terrenos de marinha 
e criticou também a manuten-
ção do veto a projeto dele que 
obriga as escolas a identificar 
as pessoas autorizadas a in-
gressar no estabelecimento. 
Para Bauer, ser contra essa 
medida mostra que o atual 
governo não serve para co-
mandar o país.

Para o líder do 
PT, Humberto 
Costa (PE), Se-
nado e Câmara 
trabalharam até 
a madrugada de 
ontem para contribuir com a 
retomada do crescimento.

Na avaliação de Humberto, a 
decisão do Congresso resultou 
em apenas um vencedor: o 
Brasil. Ele destacou o apoio 
dos parlamentares da oposi-
ção, que, disse, foram altivos 
e mostraram que são adver-
sários políticos, e não do país:

— Essa pauta que carrega o 
DNA desta Casa continha um 
explosivo potencial de impac-
to de mais de R$ 128 bilhões 
sobre as contas públicas. Isso 
enterraria de vez qualquer ca-
pacidade de reação brasileira 
em busca de seu reequilíbrio 
fiscal e da retomada do cres-
cimento.

Alvaro Dias 
(PSDB-PR) ma-
nifestou incon-
formismo com o 
que chamou de 
comportamento 
antirrepublicano do governo, 
que escolheu o caminho do 
“balcão de negócios” para 
resolver os problemas do país.

Para o senador, a presidente 
Dilma faz loteamento “escan-
carado” da máquina pública 
para superar sua fragilidade e 
reformar sua base no Congres-
so. Ele frisou que a distribuição 
de ministérios em troca de vo-
tos é desrespeito à população e 
sinal de ineficiência. Também 
criticou a volta da CPMF:

— Se já há uma recessão, se 
já há inflação e desemprego, 
aumentar imposto não é solu-
ção. Ao contrário, é o compro-
metimento das possibilidades 
de recuperação a curto prazo.

Jorge Viana 
(PT-AC) come-
morou o fato de 
os parlamenta-
res terem con-
seguido votar 
vários vetos presidenciais. 
Segundo ele, a rotina de apre-
ciação de vetos é recente.

Viana destacou os elevados 
custos das alterações legisla-
tivas vetadas pela Presidência 
da República e sugeriu que os 
parlamentares aprofundem os 
debates para impedir a aprova-
ção, no Congresso, de medidas 
que não serão implementadas 
por falta de recursos.

— Mas eu não sei se as pes-
soas que me acompanham 
na Rádio e na TV Senado, 
em casa, sabem que o Brasil 
não apreciava vetos. Nós não 
concluíamos o processo legis-
lativo. Isso é algo recente, no 
governo da presidenta Dilma.

José Medeiros 
(PPS-MT) co-
memorou a aná-
lise vetos pelo 
Congresso. Ao 
defender a in-
dependência entre os Poderes, 
salientou que o Legislativo não 
deve se manifestar somente 
quando há consenso. Lembrou 
que na noite de terça parlamen-
tares levaram ao voto o enfren-
tamento das divergências.

Ele defendeu a derrubada do 
veto ao reajuste do Judiciário, 
avaliando que a medida só re-
compõe perdas inflacionárias. 
Contestou os argumentos do 
governo de que a derrubada 
do veto “quebraria o Brasil” 
ou causaria desvalorização 
cambial acentuada.

— Não tem como o dólar 
explodir. O dólar já explodiu 
faz tempo. Nosso problema 
da economia é outro. 

Mesmo com a manutenção do veto ao projeto que ofereceu a fórmula 85/95 como alternativa ao fator previdenciário, o cálculo continua valendo devido a MP editada em junho

Nova fórmula de aposentadoria está em vigor

Sessão conjunta do Congresso em que foi mantido veto ao PLV 4/2015: com isso, continua em vigor a MP 676, que acrescentou dispositivo progressivo à regra 85/95
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O PROJETO QUE reestrutura 
o processo de elaboração 
das leis orçamentárias foi 
elogiado ontem em audiên-
cia pública na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). 
Os convidados consideraram 
que o PLS 229/2009 dará mais 
previsibilidade e eficiência ao 
Orçamento da União.

— Essa proposta vai acabar 
com o velho bordão de que o 
Orçamento no Brasil é uma 
peça de ficção — afirmou o 
consultor legislativo do Senado 
Marcos Mendes.

O projeto, de Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), recebeu substitu-
tivo do relator, Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES). O PLS 229/2009 
pretende substituir a Lei de 
Finanças Públicas, de 1964, 
que rege até hoje a elaboração 
orçamentária de todos os entes 
da Federação. Essa lei foi atua-
lizada pela última vez em 1982.

— Nunca esteve tão presente 
na sociedade brasileira a neces-
sidade de darmos um choque 
de gestão, não apenas no Or-
çamento, mas nos controles 
orçamentários e financeiros. 
É uma mudança de cultura e 
de modus operandi que exige 
engajamento — disse Ferraço.

Tasso também entende que a 
situação atual do país dá fôlego 
à proposta, mas ressaltou que 
“ela não existe motivada unica-
mente pelo governo de turno”.

O consultor de Orçamento 
da Câmara dos Deputados, 
Hélio Tollini , explicou que as 
medidas elencadas no projeto 
são fruto de experiências bem 
sucedidas de outros países.

Ele enumerou os problemas 
identificados e que o texto bus-
ca corrigir: desarticulação entre 
planejamento e execução, sub 
ou superestimação de receitas 
e despesas, falta de visão de 
longo prazo, gestão “na boca 
do caixa” (despesas são feitas à 
medida em que aparecem, sem 
ordenamento), acúmulo indis-
criminado de restos a pagar e 
falta de avaliação de projetos 
que receberão investimentos.

O projeto sugere a criação do 
Sistema Nacional de Investi-
mento Público, um arcabouço 
de normas de formulação, 
seleção, execução e avaliação 
de projetos. A ideia é que os 

órgãos executores de políticas 
públicas encaminhem seus 
projetos para um organismo 
central (como o Ministério do 
Planejamento), que incluiria 
os mais bem formulados em 
um banco de dados. Para o 
secretário-executivo do Minis-
tério da Fazenda, Tarcísio Mas-
sote de Godoy, essa ideia cria 
indicadores para poder avaliar 
a eficiência e consertar a rota 
de programas importantes.

— Você não consegue avaliar 
aquilo que não mede. 

O projeto busca estimular a 
visão orçamentária de longo 
prazo ao reformular o Anexo 
de Metas Fiscais, parte inte-

grante das Leis de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). A le-
gislação atual só exige desses 
documentos um horizonte de 
dois anos. O novo texto amplia 
para quatro anos e determina 
o detalhamento progressivo do 
espaço fiscal do Orçamento, 
com cálculo cumulativo dos 
custos de projetos — tanto em 
curso quanto futuros.

O secretário-executivo do 
Ministério do Planejamento, 
Dyogo de Oliveira, explicou 
que apenas 9,5% das receitas 
previstas para 2016 podem 
ser livremente movimentadas 
pelo Executivo.

— O Orçamento é bastante 

engessado. Hoje, o governo 
federal tem uma capacidade 
muito limitada de gerenciar o 
seu próprio Orçamento, uma 
vez que mais de 90% das des-
pesas está pré-determinada. O 
caminho a ser seguido é trazer 
mais capacidade de gestão 
fiscal do Orçamento — alertou.

Marcos Mendes observou 
que o projeto deve ajudar a 
contornar o modelo fiscal 
falido, mas não pode ser visto 
como solução definitiva.

— O que vai resolver o pro-
blema da rigidez da despesa 
são reformas profundas da 
Previdência, do salário míni-
mo e dos gastos obrigatórios.
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Projeto sobre leis orçamentárias recebe elogios

CPI do Carf debate nova legislação para execução tributária
A Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) que investiga 
irregularidades no Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf ) faz hoje audi-
ência pública para discutir a 
proposta de uma nova lei de 
execução fiscal e de um novo 
código de processo adminis-
trativo tributário. 

Por requerimento da CPI, o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, criou no início 
de setembro uma comissão 
de especialistas para ajudar 
a elaborar as mudanças na 
lei que rege contenciosos 
administrativos tributários 

da União, estados, Distrito 
Federal e municípios.

Para os senadores da CPI, 
é fundamental atualizar a Lei 
de Execução Fiscal, de 1980, 
e o processo administrativo 
tributário como forma de au-
mentar a fiscalização e evitar 
novos prejuízos à União. 

Segundo a relatora da co-
missão, Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), o atual sistema 
de análise dos processos de 
execução de créditos tributá-
rios enfrenta sérios problemas 
que prejudicam os cofres pú-
blicos — como a lentidão no 
julgamento dos casos.

Foram convidados para o 
debate o presidente do Sin-
dicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do 

Brasil (Sindifisco), Cláudio 
Damasceno, o delegado da 
Receita Federal Gilson Mi-
chels e o chefe de gabinete do 

ministro da Fazenda, Rodrigo 
Pereira de Mello. 

A CPI do Carf investiga as 
irregularidades apontadas 
pela Operação Zelotes, da 
Polícia Federal. A suspeita é 
de que empresas e escritórios 
de advocacia, servidores pú-
blicos e conselheiros do Carf 
manipulavam julgamentos e 
aplicavam multas menores 
a sonegadores de impostos. 
Segundo a Polícia Federal, os 
prejuízos podem ter ultrapas-
sado R$ 6 bilhões.

Vanessa Grazziotin, relatora, e Ataídes Oliveira, presidente, comandam a CPI 

Marcos Mendes, Fernando Moutinho, Tarcísio de Godoy, Tasso Jereissati, Dyogo de Oliveira e Hélio Tollini analisam projeto que busca dar mais previsibilidade e eficiência ao Orçamento da União

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela

Evitar superestimativas de receita é um dos principais objetivos
Hélio Tollini e Marcos Men-

des criticaram a atual fórmula 
de estimativa de receita no 
Orçamento, em que o quanti-
tativo enviado pelo Executivo 
sofre modificações (geral-
mente para cima) durante a 
tramitação do projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
no Congresso.

— A estimação da receita, 
que é o principal parâme-
tro do Orçamento, é uma 
brincadeira. A receita já vem 
superestimada e o Congresso 
superestima mais para incluir 
as emendas parlamentares. O 
Executivo aceita para poder 
fazer um contingenciamento 
discricionário. Isso descarac-
teriza a natureza do processo, 
uma vez que o Executivo passa 
a escolher o que quer financiar, 

ignorando as previsões feitas 
nas leis orçamentárias— disse 
Mendes.

A proposta do PLS 229 é que 
a estimativa de receita seja 
feita na LDO. Desse modo, o 
Congresso ficaria obrigado a 
confirmar, na LOA, a receita 
prevista na LDO. O Executivo, 
consequentemente, não teria 
como praticar o contingencia-
mento de despesas de forma 
tão expansiva.

Fernando Moutinho, con-
sultor de Orçamento do Sena-
do, afirmou que é necessária 
a vedação clara ao uso do 
contingenciamento como 
instrumento de contenção 
unilateral da despesa. 

— É preciso retirar do or-
denamento jurídico a pos-
sibilidade de uma alteração 

discricionária por parte do 
Executivo, que gera imprevi-
sibilidade e mais desconfiança 
em termos de resultado fiscal.

O projeto em discussão tam-
bém torna mais rígidas as re-
gras para inscrição de restos a 
pagar (despesas empenhadas 
mas não pagas pelo Executivo 
dentro do mesmo ano).

Outra proposta é o envolvi-
mento maior das comissões 
do Congresso na apreciação 
das peças orçamentárias. 
Elas analisariam suas áreas 
temáticas do Orçamento, o 
que permitiria que a tramita-
ção não ficasse concentrada 
apenas na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO).

A proposição também an-
tecipa o encaminhamento do 
Plano Plurianual (PPA) para o 

Congresso, do final de agosto, 
como é hoje, para o final de 
abril, quando sai a LDO. Isso 
preservaria a hierarquia dos 
ciclos orçamentários.

Os estados e municípios 
passam a só precisar enviar 
seus projetos aos respecti-
vos Legislativos depois que 
o governo federal tiver feito 
isso. Assim eles já vão saber 
a receita que terão a partir 
das transferências de verbas 
da União.

O presidente da CAE, Delcí-
dio do Amaral (PT-MS), mar-
cou para o início de novembro 
a apreciação do substitutivo 
de Ferraço ao PLS 229/2009 
e anunciou que, na próxima 
terça-feira, a comissão vai 
debater a Lei Emergencial de 
Controle Orçamentário.

Em audiência, consultores, representantes de ministérios e senadores debateram proposta que visa dar mais responsabilidade ao processo de elaboração do Orçamento
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Paulo Paim prega 
luta contra a  
exploração sexual

lasier recomenda 
roupa de segurança  
a motociclistas

Ontem foi o 
Dia Interna-
cional Contra 
a Exploração 
Sexual e o Tráfi-
co de Mulheres 
e Crianças, data 
que, para Paulo Paim (PT-RS), 
serve para o debate sobre 
como aprimorar a legislação 
para o combate a esses crimes.

O senador disse que  é uma 
violação aos direitos humanos 
e uma covardia de quem com-
pra e vende seres humanos 
como se fossem mercadorias.

— É fundamental ter em 
mente que o enfrentamento 
não se resume à punição do 
bandido que comete esse cri-
me, mas sim ao combate à rede 
articulada em nível nacional. 

Lasier Martins 
(PDT-RS) regis-
trou o encontro 
que teve com a 
União Geral dos 
Trabalhadores 
e a ONG Vida  
Viva. Eles sugeriram que traba-
lhadores que utilizam a moto 
em suas funções vistam roupa 
adequada, como jaqueta, ca-
neleiras e cotoveleiras.

Segundo o senador, os tra-
balhadores querem que a 
proposta conste de normas do 
Ministério do Trabalho. 

— A motocicleta se trans-
formou numa devastadora 
máquina de matar — disse.

Ele apresentou um projeto 
que atualiza o valor pago pelo 
DPVAT em acidente de trânsito.

PARA EVITAR O despejo de 53 famí-
lias, que há quase 80 anos moram em 
área pública requerida pela Universi-
dade Federal de Goiás (UFG), em Goi-
ânia, a Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR) discutiu 
ontem o assunto em audiência pública.

— Trata-se de uma área ocupada des-
de o início da construção de Goiânia, 
em 1938, por 53 famílias. Agora, uma 
decisão do Tribunal Regional Federal 
determinou o despejo das famílias até 
18 de outubro. A partir daí, elas serão 
multadas, caso não cumpram a decisão 
de despejo, em R$ 1 mil por dia — ex-
plicou Ronaldo Caiado (DEM-GO).

Lúcia Vânia (PSB-GO) relatou enten-
dimentos com o governador, Marconi 
Perillo, e o compromisso dele de ofe-
recer à UFG uma área para permuta.

— O governador pediu que eu disses-
se a cada um que confiasse nele, que 
não vai se efetivar essa desapropriação. 
O estado [de Goiás] fará todo o esforço 
necessário para que haja pacificação 
nessa região — disse Lúcia Vânia.

As famílias moram na Quadra 88 do 
Setor Universitário, em Goiânia, em ter-
reno doado quando da construção da 
capital, na década de 30, mas que não 
chegou a ser regularizado. Em 1961, o 
governo de Goiás doou a área para a 
União, que a transferiu para a UFG.

Sete anos depois, como a UFG ainda 
não havia se instalado na área, o  terre-

no foi doado à Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO), tendo 
o estado reconhecido o direito das 
famílias à indenização. Entretanto, em 
1993, a UFG entrou na Justiça contra 
a PUC-GO e as 53 famílias, obtendo 
decisão a seu favor em 2013.

Negociações
Várias tentativas de negociação 

foram feitas, como explicou Roberta 
Carvalho Cruvinel, dirigente da asso-
ciação formada pelas famílias. A Jus-
tiça então fixou prazo de 60 dias para 
desocupação da área, que se encerra 
em outubro, motivo de angústia para as 
famílias, a maioria de pessoas idosas.

O vereador de Goiânia Paulo Maga-

lhães (SD) fez um apelo emocionado 
pela permanência das famílias.

— Essas senhorinhas, se tirarem elas 
de lá, pode mandar fazer o caixão — 
disse, ao se referir ao apego das mora-
doras por suas casas na Quadra 88 e em 
especial a um grupo de senhoras que 
acompanhavam a audiência pública.

O reitor da UFG, Orlando Afonso 
Valle do Amaral, se disse empenhado 
em procurar uma solução, mas lem-
brou que precisa da formalização do 
compromisso do governo do estado.

— Precisávamos ter uma proposta 
para encaminharmos ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região e à AGU 
[Advocacia-Geral da União], que nos 
defende e que defende a União, um 

pedido de adiamento da execução, para 
que a universidade possa analisar as 
propostas de uma possível permuta.

Compondo a bancada de Goiás 
com Ronaldo Caiado e Lúcia Vânia,  
Wilder Morais (PP) também apoiou 
uma solução rápida para o problema.

— No mínimo, [precisamos] fazer um 
acordo com a Justiça para que essas 
famílias possam dormir sossegadas e 
não pensar que, do dia para a noite, têm 
que mudar das suas casas — ressaltou.

José Pimentel (PT-CE) se disse 
confiante na negociação. O senador 
lembrou que, após a decisão sobre 
a troca de área, o processo deve ser 
formalizado por lei federal e estadual.

Ele sugeriu emendas ao Orçamento 
de 2016 para apoiar a construção de 
estrutura na futura área a ser ocupada 
pela UFG. Lúcia Vânia e Ronaldo Caia-
do afirmaram que a universidade conta 
com apoio total dos representantes 
do estado na Câmara dos Deputados 
e no Senado.

— Em todo momento, a Universida-
de Federal de Goiás teve da bancada 
posição fechada. Então, hoje, nós 
estamos aqui numa posição, de certa 
maneira, de credores, para resolvermos 
esse problema. É fundamental que 
possamos ter da sua equipe, senhor 
reitor, todo o interesse para que essa 
matéria seja solucionada nos próximos 
dias — frisou Caiado.

Audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo discutiu situação de 53 famílias que moram em área requerida pela universidade federal do estado

Senadores querem evitar despejo em Goiás 

Roberta (E) representou os moradores em audiência com os senadores Caiado (C) e Lúcia Vânia

Vanessa ressalta 
papel do papa na 
relação EuA-Cuba

douglas Cintra 
defende normas 
para concursos

Benedito pede 
regulamentação 
dos jogos de azar

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) ressaltou a importância 
do papa Francisco na rea-
proximação entre os Estados 
Unidos e Cuba. O papa está em 
Washington depois de passar 
três dias na ilha.

Para a senador, agora só falta 
o Congresso norte-americano 
aprovar o fim do embargo 
econômico para que acabe o 
“principal motivo do sofrimen-
to do povo cubano”.

Durante a visita aos dois 
países, disse Vanessa, o papa 
também mostrou preocupação 
com o aquecimento global.

— O presidente Obama 
apoiou o pedido feito pelo papa 
para que os líderes mundiais 
apoiem as comunidades vulne-
ráveis às mudanças climáticas.

Douglas Cin-
tra (PTB-PE) 
defendeu on-
tem a aprova-
ção de PEC de  
autoria dele 
(PEC 75/2015) 
que prevê a competência 
legislativa concorrente da 
União, dos estados e do Distri-
to Federal para legislar sobre 
concursos públicos e facultar 
ao Poder Legislativo a iniciati-
va legislativa sobre a matéria.

Segundo ele, a PEC permitirá 
que a União fixe normas gerais 
claras sobre os concursos.

— A preocupação da União 
é fornecer uma moldura a 
essas unidades subnacionais, 
que haverão de adaptá-la às 
particularidades do país.

Benedito de 
Lira (PP-AL) 
pediu a apro-
vação do PLS 
186/2014, que 
regulamenta os 
jogos de azar. O 
senador disse que, em tempos 
de crise e falta de recursos 
para a União, a regulamenta-
ção desse tipo de jogo pode 
 incrementar a arrecadação. 

Benedito afirmou que os jo-
gos de azar são uma realidade 
no Brasil, apesar de atuarem 
de forma clandestina. Somente 
o jogo do bicho, citou o sena-
dor, movimenta R$ 12 bilhões 
por ano.

— Outros países já regula-
mentaram os jogos de azar. 
Vejam o exemplo de Las Vegas.
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PARA PESSOAS COM perfeita 
audição, ir a uma consulta 
médica ou participar de uma 
audiência judicial nem sem-
pre é uma coisa simples. O 
que dizer se a pessoa é surda, 
incapaz de ouvir perguntas e 
orientações do médico ou do 
juiz? Esses foram exemplos 
de dificuldades que os surdos 
precisam enfrentar ao longo 
da vida narrados pelos parti-
cipantes da audiência pública 
realizada ontem pela Comissão 
de Educação e Cultura (CE) 
para lembrar o Dia Nacional 
do Surdo (26 de setembro).

A audiência discutiu as 
barreiras e as novas medidas 
de acessibilidade. No debate, 
cobraram-se mais esforços na 
formação de intérpretes em 
Libras (língua de sinais), na 
ampliação do número e no re-
forço das equipes das centrais 
de interpretação. Outro pedido 
foi para que candidatos surdos 
façam a prova do Enem com 
um vídeo em Libras.

O evento foi proposto pelo 
senador Romário (PSB-RJ), 
que preside a CE, com apoio 
de Paulo Paim (PT-RS) e Fátima 
Bezerra (PT-RN). 

Romário assinalou que a 
sociedade demorou a acordar 
para a inclusão das pessoas 
com deficiência. No caso dos 
surdos, destacou a incompre-
ensão das pessoas em relação 
à língua de sinais, com tenta-
tivas de trazer forçosamente 
os surdos para o mundo da 
comunicação oral, já que a 
expressão em sinais era vista 
“como um erro ou deficiência 
a ser corrigida”.

— Essa abordagem foi sendo 
vencida à medida que o conhe-
cimento foi crescendo — disse.

O recente Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, que consoli-
dou antigos direitos e ampliou 
conquistas, atribui ao setor 
público a responsabilidade 
pela oferta de educação bilín-
gue (em Libras como primeira 
língua e na modalidade escrita 
na língua portuguesa) em es-
colas e classes bilíngues e em 
escolas inclusivas. Romário 
foi o relator do estatuto, con-
vertido na Lei 13.146, de 2015.

Segundo o Censo de 2010, 
9,7 milhões de brasileiros têm 
deficiência auditiva — 5% da 
população. Desse total, 1,7 
milhão tem grande dificuldade 
para ouvir e 344 mil são surdos.

Conquistas
O titular da Secretaria Nacio-

nal de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência da 
Presidência da República, An-
tonio José Ferreira, destacou as 
conquistas, como as cotas no 
mercado de trabalho; o Bene-
fício da Prestação Continuada, 
pago a quem tenha deficiência 
e a família não possa manter; 

a legislação que regulamentou 
o ensino de Libras; e a lei que 
garantiu vagas obrigatórias 
no serviço público. Por fim, 
lembrou Ferreira, veio neste 
ano o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência.

Em relação à pessoa surda, 
Ferreira reconheceu que o 
grande desafio é vencer as 
barreiras de comunicação. 
Segundo ele, uma audiência de 
tribunal pode ser muitas vezes 
adiada por falta de intérpretes 
em Libras. Salientou, porém, 
os esforços para a ampliação 
das centrais de intérpretes. Já 
existem 32 em todo o país e 
22 estão prestes a funcionar. 
As centrais são criadas por 
meio de convênios do governo 
federal com estados e prefei-
turas. Quando necessitar, uma 
pessoa surda pode agendar o 
acompanhamento de um in-
térprete para atos importantes.

— É uma iniciativa impor-
tante e confesso que ainda é 
pouco, mas a população que 
recebe o serviço tem aprovado 

— comentou o secretário.
Suzana Maria Brainer, do 

Ministério da Educação, citou 
as ações da pasta em favor da 
inclusão educacional de estu-
dantes com deficiências. Entre 
outras, citou as salas especiais 
de recursos dentro das escolas 
regulares, a parceira com o SUS 
para garantia de aparelhos 
auditivos e implantes cocleares 
e a formação de professores e 
intérpretes em Libras.

Segundo ela, em 12 anos 
houve aumento de 381% na 
inclusão de alunos com defi-
ciência no ensino básico. As 
matrículas chegam agora a 700 
mil. Desses, 35 mil são surdos 
e 184 mil têm diferentes graus 
de deficiência auditiva. Admi-
tiu, de todo modo, que ainda 
“existe um longo caminho a 
trilhar”.

Outro a reconhecer os avan-
ços foi Filipe Trigueiro Xavier 
Correia, integrante do Conse-
lho Nacional da Pessoa com 
Deficiência. No passado, disse, 
poucos surdos estudavam e os 

que tinham acesso ao ensino 
encerravam precocemente 
os estudos. Porém, reclamou 
da falta de compreensão do 
Ministério da Educação em 
relação ao interesse de uma 
parcela dos surdos no acesso 
a escolas especializadas, bilín-
gues em Libras e português.

— Ninguém vê como se-
gregação a existência de uma 
escola bilíngue em português e 
outra língua estrangeira, mas, 
quando a gente fala em escola 
bilíngue em Libras, o ministé-
rio diz que é segregação. Qual 
é a diferença? São duas línguas 
da mesma maneira.

Setembro
João Paulo Miranda, diretor 

da Federação Nacional de Edu-
cação e Integração dos Surdos, 
também criticou a política do 
Ministério da Educação de 
estimular matrículas em es-
colas regulares, para ele, uma 
política de “inclusão agressiva”. 

Para as entidades, nas es-
colas especializadas o aluno 
surdo evolui mais facilmente, 
já que a maioria não é oralizada 
(não consegue falar). 

A data escolhida para o Dia 
Nacional do Surdo se refere 
ao dia de criação da primeira 
unidade do Instituto Nacional 
de Educação dos Surdos, no 
Rio de Janeiro, em 1857. 

Em 10 setembro, é comemo-
rado ainda o Dia Internacional 
das Línguas de Sinais. 

Setembro é também con-
siderado o mês mundial das 
lutas dos movimentos dos 
surdos, que adotaram a cor 
azul como símbolo. Romário 
se comprometeu a propor à 
direção do Senado que no dia 
26 a cúpula da instituição seja 
iluminada com a cor azul.

A CPI do Futebol aprovou a quebra 
dos sigilos bancário e fiscal do ex-
-presidente da CBF José Maria Marin. 
Ele está preso na Suíça desde maio, 
acusado de corrupção, fraudes finan-
ceiras e lavagem de dinheiro.

O pedido de quebra de sigilo foi 
apresentado por Paulo Bauer (PSDB-
SC), vice-presidente da CPI, e visa 
verificar os indícios de irregularidades 
em contratos comerciais feitos pela 
entidade no período entre março de 
2012 e maio deste ano. O senador 
busca apoio do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf) para 
as investigações. Ele considera que as 
informações bancárias são necessárias 
para constatar se o dirigente cometeu 
os crimes.

— O ex-presidente da CBF tem que 
ter suas contas bancárias abertas para 
que nós possamos ver se efetivamente 
as denúncias e as suspeitas a respeito 
de seu envolvimento com os negócios 
da Fifa e da CBF têm alguma caracte-
rística de ilegalidade — disse Bauer. 

A CPI decidiu adiar a votação dos 
pedidos de convocação do atual pre-
sidente da CBF, Marco Polo Del Nero, 
e do ex-dirigente da entidade Ricardo 
Teixeira, que devem prestar esclare-
cimentos sobre as acusações de cor-
rupção feitas pela Justiça americana. 
O presidente da comissão parlamentar 
de inquérito, senador Romário (PSB-
RJ), acredita que é necessário mais 
documentos e informações antes de 
ouvi-los.

— O presidente da CBF, principal 
responsável pela entidade maior do 
nosso futebol, não aparece nem nos 
seus compromissos na Fifa. Pelas ati-
tudes que ele vem tendo ultimamente, 
tenho total consciência de que tem 
culpa em muitas das coisas negativas 
e erradas que vêm acontecendo no 
nosso futebol.

A CPI também aprovou a quebra de 
sigilo bancário e fiscal do empresário 
José Margulies, acusado pelo FBI de 
lavagem de dinheiro, fraude e extorsão.

(Da Rádio Senado)

Debate aponta surdos como excluídos sociais

CPI do Futebol aprova quebra de sigilo de Marin

Comissão fez audiência para marcar Dia Nacional do Surdo. Segundo militantes, deficiente auditivo enfrenta dificuldade em situações corriqueiras, como consultas médicas

Intérprete traduz para Libras o debate de ontem sobre deficientes auditivos que foi mediado pelo senador Romário (C)
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Elmano Férrer (PTB-
PI) fez uma análise do 
cenário de crise do país. 
Para ele, o Estado brasi-
leiro é “autofágico” e não 
supre as necessidades 
da população, que está descontente. 
Desse problema decorrem as inquie-
tações econômicas, políticas e sociais.

— A crise maior é do Estado, que 
não mais atende as aspirações da co-
letividade, especialmente das pessoas 
mais simples. O povo não se sente 
representado. O Brasil exige profundas 
transformações — argumentou.

Elmano lembrou os protestos de 2013 
e as manifestações contrárias e a favor 
do governo neste ano. Para ele, esses 
eventos transmitem a “perplexidade” 
do povo e nem o governo nem as ins-
tituições sabem como reagir. Mesmo 
assim, ele se diz otimista.

— São nas crises que saem as grandes 
oportunidades e inovações. É isso que 
esperamos do Senado — disse.

O senador Paulo Paim (PT-RS) ex-
pressou preocupação com o plano 
de fusão do Ministério do Trabalho e 
Emprego com o da Previdência Social. 
Para ele, é lamentável que o governo 
federal volte a considerar a possibili-
dade de unificação das duas pastas.

Em pronunciamento ontem, Paim 
disse que esse modelo já foi testado e 
teve resultado desastroso. Ele lembrou 
que a fusão dos dois ministérios ocor-
reu em 1990, gerando sucateamento, 
desprestígio dos servidores e queda 
na qualidade dos serviços.

O senador fez um retrospecto da 
história do Ministério do Trabalho, 
destacando que o órgão busca relações 
harmônicas entre capital e trabalho. 
Afirmou ainda que a instituição é es-
sencial diante dos problemas sociais 
derivados da crise e não merece o que 
qualificou como “rebaixamento”.

— Não podemos permitir que essa 
visão de enfraquecer o Ministério do 
Trabalho sirva para alguém — disse.
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Segundo Elmano, Estado 
brasileiro é “autofágico”

Para Paim, fusão tira força 
do Ministério do Trabalho
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A comissão de acompanha-
mento da transposição do Rio 
São Francisco aprovou ontem a 
realização de duas audiências 
públicas sobre o impacto da 
obra na vida da população 
do semiárido nordestino. 
O primeiro debate será em 
Natal, na segunda-feira, com 
participação do ministro da 
Integração Nacional, Gilberto 
Occhi. A outra audiência será 
em Petrolina (PE).

Fátima Bezerra (PT-RN), 
autora de um dos pedidos, 
afirmou que o objetivo é fazer 
um ciclo de debates nos qua-
tro estados do “polígono das 
secas”: Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Ceará e Paraíba.

— Queremos que o estado 

tenha a oportunidade de ver 
o andamento da obra, se o 
cronograma de conclusão 
será cumprido e quais serão 
os impactos. 

A senadora afirmou que a 
conclusão da obra é cada vez 
mais urgente:

— Vivemos há quatro anos 
um período de seca severa e 
estudos mostram que o ano 
que vem não será diferente.

Para Lídice da Mata (PSB-
BA), é necessário ouvir tam-
bém a opinião da Bahia, con-
siderada “doadora” das águas 
do Rio São Francisco.

— Nós temos trabalhado 
muito na revitalização do rio, 
que passa por locais que o 
poluem muito. Não basta fazer 

integração de bacias se não 
tivermos rio para integrar. É 
necessária a criação de uma 
lei de revitalização da Bacia 
do São Francisco — defendeu 
a senadora.

Humberto Costa (PT-PE), 
que solicitou a audiência pú-
blica em Petrolina, acredita 
que os principais assuntos 
a serem debatidos nos dois 
encontros são a contribuição 
do canal no eixo norte para 
as pequenas comunidades 
e o processo de gestão dos 
recursos hídricos.

— Além disso, será uma 
boa oportunidade de reunir 
moradores de municípios 
vizinhos para participarem da 
discussão — disse o senador.

Comissão do São Francisco fará debates no nordeste

O senador Donizeti Nogueira preside a audiência pública sobre o Araguaia: projeto trata da sustentabilidade no rio

Gurgacz protesta 
contra falta de 
energia em Rondônia

Fátima critica projeto 
que permite doação  
de empresas a partidos 

Raupp pede medidas 
imediatas contra 
apagões em Ro e AC

Walter Pinheiro 
lamenta reforma 
política com lacunas

Acir  Gurgacz 
(PDT-RO) pro-
testou por, ape-
sar de gerar ener-
gia elétrica para 
vários estados, 

Rondônia sofrer com apa-
gões. Nos últimos dias, houve 
ao menos seis interrupções 
por, no mínimo, três horas, 
problema que atinge tam-
bém o Acre.

Ele pediu à Eletronorte e 
ao Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) que 
investiguem e solucionem 
as causas da falta de energia. 
Até que o problema seja re-
solvido, sugeriu que a usina 
termelétrica da Termonorte 
seja acionada em caso de 
apagões. Gurgacz disse ser 
estranho Rondônia sofrer 
apagões, agora que tem ener-
gia sobrando para abastecer 
outros estados.

— Vamos aguardar o pare-
cer da ONS sobre os apagões. 
Precisamos saber quem vai 
pagar pelos prejuízos dos em-
presários, dos comerciantes, 
dos agricultores, das famílias 
rondonienses que perderam 
alimentos, eletrodomésticos, 
ou que tiveram que parar a 
produção e, por isso, deixa-
ram de honrar compromissos 
com clientes — afirmou.

A senadora 
Fátima Bezerra 
(PT-RN) defen-
deu ontem o 
veto presiden-
cial a projeto de 
lei aprovado na Câmara 
que restabelece as doações 
empresariais a partidos 
políticos.

O manifesto que pede o 
veto ao projeto deverá ser 
entregue hoje à presidente 
Dilma Rousseff por integran-
tes de instituições e de movi-
mento sociais em defesa da 
reforma política. O mesmo 
documento foi entregue ao 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski.

Na semana passada, lem-
brou Fátima, o STF acolheu 
argumento em ação im-
petrada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
e declarou a inconstitu-
cionalidade de doações de 
pessoas jurídicas a partidos 
políticos.

No pronunciamento em 
Plenário, Fátima também 
falou em favor do entendi-
mento para pôr fim à greve 
de servidores e técnicos 
administrativos das institui-
ções federais de ensino, que 
dura quatro meses.

Valdir Raupp 
( P M D B - R O ) 
reclamou que 
Rondônia e o 
Acre estão pas-
sando por fre-

quentes apagões no forne-
cimento de energia elétrica 
nas últimas semanas.

O senador disse estar aflito 
e preocupado, pois o Ope-
rador Nacional do Sistema  
Elétrico (ONS) divulgou nota 
afirmando que os problemas 
e os apagões vão continuar 
pelo menos até o fim do ano.

Ele pediu medidas imedia-
tas das autoridades para que 
Rondônia e o Acre fiquem 
livres dessa situação, pois os 
moradores dos dois estados 
já pagam uma conta de luz 
muito cara.

— Então eu subo a esta 
tribuna para fazer esse 
apelo veemente à Eletro-
bras, à Eletronorte, que 
também é responsável, 
a todo o sistema elétrico 
nacional, ao Ministério de 
Minas e Energia, para que 
tomem providências para 
que Rondônia e o Acre não 
passem novamente por es-
ses apagões que enfrentaram 
nas últimas semanas, nos 
últimos 40 dias — pediu o 
senador.

Para Walter Pi-
nheiro (PT-BA), 
a reforma políti-
ca aprovada pelo 
Senado e pela 
Câmara deixou 
algumas “lacunas”. Segundo 
ele, a reforma ainda não foi 
implementada conforme a 
vontade da população. O 
senador, no entanto, elo-
giou a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de 
considerar inconstitucional 
a doação de empresas para 
campanhas políticas.

— Essa é uma conquista 
importantíssima, pois de-
mocratiza o pleito e cria um 
processo de ligação entre o 
eleitor e seu candidato.

Segundo Pinheiro, uma 
demanda da sociedade é o 
fim das eleições a cada dois 
anos. Ele defendeu eleições 
unificadas e citou a PEC 
35/2014, de sua autoria, que 
unifica as eleições e esta-
belece mandatos de cinco 
anos, entre outras medidas. 
A PEC também prevê regras 
de transição para o tempo de 
mandato e fim da reeleição.

— Confesso: minha expec-
tativa com a reforma política 
ficou um pouco frustrada — 
disse ele, que adiantou que 
não será candidato em 2016.
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A COMISSãO DE Meio Am-
biente (CMA) fez ontem mais 
uma audiência pública para 
debater o PLS 248/2014, que 
trata da proteção e da ex-
ploração sustentável do Rio 
Araguaia, que tem 2,6 mil qui-
lômetros e banha Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Tocantins e Pará e deságua no 
Rio Tocantins.

Adriana Lustosa, do Mi-
nistério do Meio Ambiente, 
fez críticas à gestão turística 
hoje predominante na região, 
que, na  opinião dela, ignora a 
preservação. Outra prioridade, 
segundo Adriana, deve ser o 
uso e a ocupação do solo.

— Diversos empreendimen-
tos na bacia hoje afetam a calha 
[leito] do Araguaia. Olhar só 
para a calha não vai ser efetivo.

A representante do ministé-
rio lembrou que os empreen-
dimentos agrícolas na região 
têm aumentado, o que deve 
ser mais um aspecto a ser 
considerado. E que o governo 
vê as discussões em torno do 
projeto como um desafio para 
que o país repense como faz a 
gestão e a utilização da água.

— Tem havido muitos in-
vestimentos sem uma visão 
integrada com os diversos 
usos, o que gera, sim, impactos 
ambientais — admitiu.

Liliana Naval, professora 
de engenharia ambiental 
da Universidade Federal do 
Tocantins, declarou que vê 
a exploração sustentável do 
turismo como um dos grandes 
meios de gerar riqueza para 
o estado e mais empregos. E 
disse ser favorável ao modelo 
de rios-parque (que combina 
a exploração turística com a 
geração de emprego e renda 
para a população) e ao uso 
múltiplo do rio.

Ela garantiu não ser contra 
a construção de hidrelétricas, 
mas lembrou o impacto dessas 
barragens nas populações in-
dígenas e ribeirinhas. Também 
frisou que o Tocantins é um 
estado com um enorme poten-
cial de exploração de energia 
solar e eólica — alternativas 
mais limpas e por enquanto 
“muito subexploradas”.

Marco regulatório
Donizeti Nogueira (PT-TO), 

que conduziu a reunião, espera 
que a proposta sirva de base 
para a criação de um marco 
regulatório para a exploração 
socioambiental do Araguaia e 
outros rios do país.

O senador defendeu o con-
ceito de rios-parque. Isso se 
daria pela criação de unidades 
de conservação por toda a 

bacia hidrográfica do Ara-
guaia-Tocantins.

— É uma região belíssima 
que ainda atrai poucos turistas 
estrangeiros. Um novo modelo 
ambiental traria muitas divisas 
para a região e o país — disse.

O senador deixou claro que 
vai trabalhar para que o marco 
regulatório procure combinar 
o uso múltiplo do potencial 
hídrico brasileiro. Ele lembra 
que o país passa por uma grave 
crise nessa área, apesar de pos-
suir regiões com abundância 
de água.

— O grande desafio do Brasil 
é combinar prosperidade com 
sustentabilidade. Não tem 
como ser sustentável se as 
pessoas estão passando fome.

O relator da proposta é 
Douglas Cintra (PTB-PE), que 
afirmou já estar marcando uma 
viagem para conhecer a bacia 
hidrográfica. 

Também participou da au-
diência Heloísa Aquino, da 
Secretaria de Patrimônio da 
União, que informou que o 
órgão, ligado ao Ministério do 
Planejamento, ainda não tem 
uma posição sobre a propos-
ta. Mas vê como um aspecto 
positivo o fato de a discussão 
estar ocorrendo com o enfoque 
voltado para a preservação 
socioambiental.

Turismo no Araguaia ignora 
meio ambiente, diz governo
Especialistas que também participaram da audiência pública sobre projeto de lei se disseram favoráveis 
à adoção do modelo de rios-parque, que combina exploração turística com geração de emprego


