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Corte paralisa 
defesa nacional, 
alerta Exército
Comandante disse em audiência que desequilíbrio das contas 
públicas, com redução orçamentária, prejudica programas militares

Em audiência no Senado, 
o general Eduardo Villas 
Bôas, comandante do 

Exército, afirmou que as ações 
militares estão atrasadas por 
causa dos cortes orçamentários 
feitos pelo governo. Uma das 
mais afetadas é o Sistema 
Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras, que deveria ficar 

pronto em 2023, mas, pelo ritmo 
atual, só deverá estar pronto 
daqui a 60 anos. Até o momento, 
apenas 7,2% dos recursos 
previstos foram aplicados. De 
acordo com o comandante, isso 
atrapalha o combate ao tráfico 
internacional de drogas e, por 
consequência, contribui com a 
criminalidade no país.  5O comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, fala na audiência, ao lado de Aloysio Nunes Ferreira

Comissão busca recursos para trabalhador prejudicado por obras que afetam reprodução de peixes

Nazareno Feitosa, Maria Teresa Blandón, Paulo Paim, Eustáquio Alves e padre Pedro Stepien na CDH

Patrick Pires acompanha entrega da Comenda Dorina Nowill no Plenário

Senado premia 
luta por pessoas 
com deficiência

CPI quer agilizar 
pagamento de 
dívidas com Receita 

Exame da proposta 
da terceirização 
será acelerado

Aborto pelo SUS pode virar projeto de lei

Pescadores pedem compensação ambiental

Em sessão especial, o 
Senado entregou, pela 
primeira vez, a Comen-
da Dorina Nowill a seis 
mulheres que contribu-
íram para a defesa de 
pessoas com deficiência 
no Brasil. Houve uma 
homenagem in memo-
riam a Dorina, criadora 
de fundação que auxilia 
deficientes visuais.  2

Em audiência da CPI do 
Carf, delegado da Receita 
Federal disse que um dos 
entraves ao recolhimento 
de dívidas tributárias ques-
tionadas é a excessiva judi-
cialização. Para ele, muitos 
questionamentos poderiam 
ser resolvidos de forma 
mais rápida se fossem trata-
dos inicialmente no âmbito 
administrativo. Hoje os tri-
butos questionados somam 
R$ 1,9 trilhão.  7

O Plenário decidiu que o 
projeto de lei que estende a 
terceirização no mercado 
de trabalho para as ativi-
dades-fins das empresas, 
em vez de cinco comissões 
permanentes do Senado, 
passará apenas pela Co-
missão da Agenda Brasil 
antes de ir para o Plenário. 
Outros três projetos cor-
relatos foram apensados à 
proposta e terão um único 
relatório.  3

Em debate sobre a sugestão po-
pular que regulamenta o aborto 
voluntário até a 12ª semana de 
gestação pelo SUS, os participantes 
manifestaram opiniões contrárias. 
Para alguns, o feto e mesmo o em-

brião são seres humanos e devem 
ter a vida protegida. Outros defen-
deram o direito de escolha da mu-
lher quanto a ter ou não um filho 
e destacaram as mortes causadas 
por abortos clandestinos.  8

Uma compensação para os pes-
cadores artesanais que têm o tra-
balho prejudicado pela exploração 
de petróleo e por grandes obras 
que causam impacto ambiental e 
afetam a reprodução de espécies 

marinhas foi defendida ontem na 
Comissão de Agricultura. Autor 
do requerimento para a audiência 
sobre o tema, Benedito de Lira su-
geriu o uso dos recursos para qua-
lificar os trabalhadores.  6

Renan: Congresso 
deve analisar vetos  
na quarta-feira  3

Parlamentares criticam 
atrasos em pagamento 
de programas sociais  4

Em Palmas, comissão  
debate plano para 
vegetação nativa  7

Votação de MP sobre 
contratos da Chesf no 
Nordeste é adiada  6
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EM SESSãO ESPECIAL no 
Plenário, o Senado concedeu 
ontem, pela primeira vez, a 
Comenda Dorina Nowill a 
personalidades que contribu-
íram para a defesa de pessoas 
com deficiência no Brasil. 
Foram seis laureadas e uma 
homenagem in memoriam à 
própria Dorina (1919–2010), 
criadora da fundação que leva 
seu nome e auxilia deficientes 
visuais, com serviços de re-
abilitação e edição de livros 
em braile.

— A premiação é um incen-
tivo para aqueles que lutam 
pela igualdade de direitos 
das pessoas com deficiência 
e a acessibilidade é um tema 
que há muito tempo me sensi-
biliza — afirmou o presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
durante o evento.

A sessão também celebrou, 
por iniciativa de Paulo Paim 
(PT-RS), o Dia Nacional de 
Luta da Pessoa com Deficiên-
cia, transcorrido na  segunda-
-feira. O tenor Saulo Laucas, 
aluno da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), com 
deficiência visual e autismo, 

cantou o Hino Nacional e a 
ópera Nessun Dorma.

A criação do prêmio foi 
iniciativa de Lídice da Mata 
(PSB-BA). A senadora tam-
bém presidiu o conselho 
responsável pela escolha das 
homenageadas: Aracy da Silva 
Lêdo, Maria Luiza Câmera, Ro-
sinha da Adefal, Mara Gabrilli, 
Loni  Elisete Manica e Solange 
Calmon.

— A comenda passa a dar 
visibilidade a segmentos pouco 
notados ou reconhecidos e a 
distinguir os feitos das pessoas 
que trabalham para represen-
tá-los. Vem dar conhecimento 
à sociedade da necessidade 
de que o Senado e a Câmara 
dos Deputados possam res-
ponder ao desafio de inclusão 
de quase 25% da população 
brasileira que tem algum tipo 

de  deficiência — disse Lídice.
O deputado Alfredo Kaefer 

(PSDB-PR) registrou ser um 
portador de deficiência que 
superou as dificuldades e con-
seguiu exercer suas atividades, 
estudando e trabalhando.

— Gostaria de ver nesse 
Brasil todo as pessoas com 
deficiência exercendo sua 
completa cidadania, com le-
gislação adequada e usufruto 
dos benefícios que devemos 
proporcionar a eles — disse.

Estatuto
Os senadores Fátima Bezerra 

(PT-RN), Elmano Férrer (PTB-
PI) e Wellington Fagundes 
(PR-MT) também celebra-
ram a aprovação do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, 
iniciativa de Paim. O texto 
contou, na Câmara, com o 
relatório da deputada Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), uma das 
agraciadas com a comenda, 
e que no Senado foi relatado 
por Romário (PSB-RJ).

Paim disse que tanto o esta-
tuto quanto outras leis, como 
a que beneficia os autistas, só 
se tornaram realidade gra-
ças a organização, pressão e 
 trabalho da sociedade.

— As leis são construídas 
por vocês, nos somos só um 
instrumento — declarou.

Foi laureada com a Co-
menda Dorina Nowill a ex-
-deputada federal Rosinha 
da Adefal , que é paraplégica, 
atual secretária da Mulher 
e dos Direitos Humanos de 
Alagoas e ex-presidente da 
Associação dos Deficientes 
Físicos de Alagoas (Adefal). 
O diploma e a placa foram 
entregues por Lasier Martins 
(PDT-RS). 

Para Rosinha, o principal 
desafio das pessoas com 
deficiência agora é fazer com 
que as leis saiam do papel e 
se tornem realidade.

A socióloga Aracy Lêdo, 
presidente da Federação Na-
cional das Associações de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Fenapaes), recebeu o prêmio 
das mãos de Fernando Collor 
(PTB-AL). 

— Estamos no Senado, já 
recebemos outro olhar. O que 
não quer dizer que nossos 
direitos foram todos assegu-
rados, essa é uma luta per-
manente — declarou Aracy.

Maria Luiza Câmera, ex-
-membro do Comitê Interna-
cional de Mulheres com De-
ficiência, recebeu a comenda 
de Lídice da Mata (PSB-BA).

— Somos autoridade em 
dificuldade — disse Maria 
Luiza, ao relatar os problemas 
de acessibilidade para assistir 
a um show em Brasília, ainda 
na década de 80, quando esta-
va em tratamento no Hospital 
Sarah Kubitschek.

Loni Elisete Manica, asses-
sora parlamentar do Senado 
e especialista em educação 
de pessoas com deficiência, 
recebeu a placa e o diploma 
das mãos do governador do 
Distrito Federal, o ex-senador 
Rodrigo Rollemberg. Ela ex-
plicou que a motivação para 
estudar e se aprofundar no 
tema foi o irmão mais velho, 
deficiente intelectual, a quem 
dedicou o prêmio.

Solange Calmon, jornalista 
da TV Senado, criadora e 
apresentadora do programa 
Inclusão, recebeu a comenda 

de Paulo Paim (PT-RS). Ela 
explicou que o tema entrou na 
sua vida quando começou a 
fazer leitura para cegos numa 
escola de Brasília. Solange 
agradeceu à direção do Se-
nado  e à Comunicação Social 
da Casa pela oportunidade 
de ampliar o debate sobre 
as pessoas com deficiência 
há 11 anos, quando surgiu o 
programa.

A deputada Mara Gabrilli 
(PSDB-SP), que é tetraplégi-
ca e foi a primeira secretária 
municipal da Pessoa com 
Deficiência em São Paulo, 
não pôde  comparecer.

José Serra (PSDB-SP) entre-
gou a comenda ao represen-
tante da família de Dorina, 
Cristiano Nowill, filho dela.

— Ela trouxe luz para esse 
mundo quando se viu privada 
da luz da visão e, em vez de 
chorar, virou o jogo. E virar 
o jogo é o que vocês todos 
fizeram, quando lutaram 
pelas causas das pessoas com 
deficiência — disse Cristiano.

Dorina de Gouvêa No-
will, professora brasileira 
que ficou cega aos 17 anos, 
é um exemplo de “perse-
verança, caridade, resigna-
ção e paciência”, afirmou 
o presidente do Senado, 
Renan Calheiros. Mesmo 
cega, estudou numa escola 
normal regular e tornou-se 
professora primária. Criou 
a Fundação Dorina Nowill, 
uma entidade voltada para 
o auxílio dos deficientes vi-
suais e reconhecida pelos 
livros acessíveis e serviços 
de reabilitação.

Em 1948, trouxe para 
o país um maquinário 
completo para impressão 
em braile. Hoje a fundação 
conta com a maior im-
prensa braile da América 
Latina. Especializou-se 
em educação de cegos na 
Universidade Columbia. 
Foi presidente do então 
Conselho Mundial para 
o Bem-Estar dos Cegos, 
hoje União Mundial dos 
Cegos. Morreu em 2010, 
aos 91 anos.
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Senado entrega Comenda Dorina Nowill

Agraciadas atuam por direitos de pessoas com deficiência

Professora trouxe ao 
Brasil máquinas de 
impressão em braile

Durante sessão em homenagem à luta das pessoas com deficiência, seis mulheres que atuam pela causa receberam o prêmio, concedido este ano pela primeira vez

A TV Senado transmite, a partir das 9h, a sessão plenária. As reuniões podem ser 
acompanhadas ao vivo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e em Brasília, pela TV 
Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SENAdo

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

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

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SESSão oN-lINE 

 `Plenário  Sessão não deliberativa
9h A sessão é não deliberativa, destina-
da a pronunciamentos dos senadores e 
avisos da Mesa Diretora.

 `CMA  Vegetação nativa
14h A comissão promove seminário 
em Palmas sobre o Plano Nacional de 
 Recuperação da Vegetação Nativa.

Aracy Maria Lêdo (E), Rosinha da Adefal e o ativista Patrick Teixeira Dorneles Pires acompanham sessão especial

Plenário do Senado durante sessão especial destinada a comemorar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e entrega da Comenda Dorina Nowill
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Reguffe (PDT-
DF) fez duras críti-
cas à troca de votos 
no Congresso por 
cargos ministe-
riais, classificando 
a prática como “fisiolo-
gismo antidemocrático”. 
Ele considerou inacei-
tável que, na escolha de 
ministros, o critério da 
filiação partidária preva-
leça sobre a qualificação.

— Um parlamentar 
que vota sempre sim 

ou sempre não 
ou que vota um 
projeto simples-
mente pensando 
em beneficiar ou 
prejudicar um 

governo não tem a me-
nor consciência do que 
é a sua responsabilidade 
de parlamentar, que é 
pensar no cidadão. 

Ele lamentou também 
que a distribuição de car-
gos vise criar e perpetuar 
máquinas políticas. 

Lasier Martins 
(PDT-RS) criticou 
o que chamou de 
abertura de balcão 
de negócios no Pla-
nalto em que, para 
obter apoio do PMDB, 
que vinha se afastando, 
o governo ofereceu o 
Ministério da Saúde para 
um indicado pelo partido.

É o maior orçamento 
da Esplanada, R$ 110 
bilhões, lembrou, acres-
centando que a políti-

ca da barganha 
causa repulsa na 
população.

Lasier ainda se 
disse preocupado 
com a decisão do 

Supremo Tribunal Fe-
deral de desmembrar os 
processos da Lava-Jato e 
enviá-los à Justiça Federal 
de São Paulo.

— Queremos acreditar 
que não seja uma mano-
bra para embaraçar o an-
damento dos processos.

Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) destacou 
ontem dados revelados 
em audiência pública 
que discutiu a violência 
contra as mulheres poli-
ciais, na quarta-feira. Ela 
citou pesquisa do Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública que mostrou que, 
de 13 mil entrevistadas, 
39,2% afirmam já ter 
sofrido assédio sexual 
ou moral no trabalho, 
em geral praticado por 

superior hierárquico.
Para a senadora, os 

dados indicam que é 
preciso acompanhar de 
perto o que ocorre com 
as policiais — o que será 
feito, assegurou, pela 
Comissão Mista de Vio-
lência contra a Mulher.

— Não é possível que 
mulheres que compõem 
corporações policiais 
continuem sendo asse-
diadas, agredidas, e a 
impunidade continuar.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, informou 
que vai convocar sessão do 
Congresso para quarta-feira, 
às 11h30, para que deputados 
e senadores decidam sobre os 
vetos presidenciais penden-
tes de deliberação. Segundo 
ele, há uma cobrança para a 
conclusão da última sessão, 
que avançou pela madrugada 
de quarta-feira desta semana 
sem o término da análise de 
toda a pauta. 

— Essa tensão aborrece mui-
to. O fundamental é que possa-
mos fazer o mais rapidamente 
possível e, desde já, a sessão 
está convocada — explicou. 

De acordo com Renan, a con-
vocação explicita preocupação 
do Legislativo com o interesse 
nacional. Para ele, é “muito 
importante” que o Congresso 
mais uma vez colabore com a 
solução dos problemas:

— O que existe é a necessida-
de de tirarmos esses assuntos 
da ordem do dia e mais uma 
vez colaborarmos com saídas 
para o Brasil. O país está co-
brando isso do Congresso e 
é isso que o Congresso nova-
mente vai fazer na quarta-feira.

Questionado sobre as indi-
cações para a nova compo-
sição ministerial do governo 
de Dilma Rousseff, o senador 

disse que não vai participar por 
considerar incompatível a fun-
ção de presidente do Senado 
com a indicação de ministros. 

— Quero continuar indican-
do saídas e caminhos. Tenho 
guardado distância regula-
mentar da questão — resumiu. 

A última sessão do Congres-
so foi na terça-feira, quando os 
parlamentares mantiveram 26 
vetos. Mas, por falta de quórum 
e de acordo, a sessão, que co-
meçou às 20h45 e foi encerrada 
às 2h20 de quarta, deixou seis 
vetos pendentes de análise.En-
tre eles, o mais polêmico, que 
trata do reajuste dos servidores 
do Poder Judiciário.

Texto da terceirização só passará por uma comissão
Decisão tomada pelo Plenário tem como objetivo acelerar a decisão sobre o projeto, que antes percorreria 5 colegiados. Proposta será analisada pela Comissão da Agenda Brasil

O PLENáRIO A PROVOU 
ontem um requerimento que 
agiliza a tramitação do PLC 
30/2015, que regulamenta as 
terceirizações no setor priva-
do. Antes destinado a passar 
pela análise de cinco comis-
sões do Senado, o projeto 
agora será analisado exclusiva-
mente pela Comissão Especial 
do Desenvolvimento Nacional, 
que trata das propostas que 
integram a Agenda Brasil.

Paulo Paim (PT-RS), que é 
o relator do projeto, apoiou o 
requerimento. Ele disse que já 
há um acordo com o presiden-
te da comissão, Otto Alencar 
(PSD-BA), e com o relator-
-geral, Blairo Maggi (PR-MT), 
que concentra a relatoria de 
todos os projetos que passam 
pela comissão especial.

— Eu, aqui no Plenário, as-
sumo essa responsabilidade. 
Assumirei a relatoria com o 
compromisso de fazer um 
relatório regulamentando a 
situação dos 13 milhões de ter-
ceirizados hoje — disse Paim.

Serão apensados ao PLC 
30/2015 outros três projetos 
sobre o mesmo tema, todos 
relatados por Paim, que ela-
borará um relatório único, 
consolidando os textos.

A Comissão de Juristas da 
Desburocratização, também 
relacionada à Agenda Brasil, 
definiu ontem quatro grupos 
temáticos que nortearão o 
trabalho. Eles abordarão 
temas relativos a questões ad-
ministrativas gerais, trabalho 
e seguridade social, cartório 
judicial e questões tributárias.

A proposta de trabalho foi 
apresentada pelo professor 
Otávio Rodrigues, que dá aula 
de direito civil na Universi-
dade de São Paulo (USP) e 
representou na reunião o re-
lator da comissão, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Dias Toffoli.

O primeiro grupo temático 
tratará de procedimentos 
administrativos gerais e dis-
ciplinares, procedimentos 
e contratos submetidos a 
regimes de licitação e afins 
e da criação de registros 
unificados.

O segundo grupo discu-
tirá questões trabalhistas 
e de seguridade social e se 
subdividirá para aprofun-
dar a análise dos seguintes 
temas: registros, carteira e 
documentação trabalhista em 

geral; relações com órgãos da 
seguridade social; e relações 
com o emprego e acesso ao 
mercado de trabalho.

Simplificação
O terceiro grupo se concen-

trará no estudo de questões 
de natureza cartorária e 
judicial, subdivididas em re-
lações com cidadão, empresa 
e poder público; relação do 
cidadão exclusivamente com 
o Poder Judiciário; e temas 
genéricos exclusivamente 
voltados para atividade no-
tarial e registral.

O grupo encarregado da 
análise de temas tributá-
rios vai rever a utilização 
de sanções administrativas 
fiscais como mecanismos de 
coerção tributária, além de 
discutir a simplificação dos 
procedimentos registrais, das 
relações das empresas com o 
Estado e dos procedimentos 
relativos ao Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais 
(Carf).

— O foco do trabalho na 
área tributária não é nenhum 
foco de reforma tributária, 
mas sim reformas de proce-

dimentos administrativos ou 
judiciários no âmbito fiscal e 
tributário — explicou o pre-
sidente da comissão, Mauro 
Campbell, ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ).

Campbell afirmou que a co-
missão se limitou a fazer uma 
divisão temática mais genéri-
ca, mas ressaltou que dentro 
dessa divisão é dada a liber-
dade para os coordenadores 
de apresentar outros temas e 
subdivisões. Dentro dessas 
áreas, conforme explicou, 
poderão surgir projetos de 
lei ou meras recomendações 
ao Senado para que entre em 
contato com determinados 
órgãos públicos.

A comissão tem o obje-
tivo de propor ao Senado 
um anteprojeto visando 
regulamentar o princípio da 
eficiência previsto na Cons-
tituição. Segundo Campbell, 
ficou decidido que o novo 
estatuto deverá ser proposto 
por meio de um projeto de lei 
complementar.

A próxima reunião será 
no dia 9, às 14h. No mesmo 
dia, os quatro subgrupos se 
reunirão pela manhã.

Grupo de juristas que busca desburocratização se divide em 4 áreas temáticas

Vetos devem ser avaliados pelo Congresso na quarta, diz Renan

Integrantes da comissão debatem formas de reduzir a burocracia no Brasil

Renan afirma que é preciso tirar da ordem do dia a análise dos vetos pendentes

Reguffe condena troca de votos no 
legislativo por cargos no Executivo

lasier critica abertura de “balcão de 
negócios” no Palácio do Planalto

Vanessa denuncia assédio moral 
e sexual contra mulheres policiais
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Problema estaria atingindo programas como o PAC e o Minha Casa, Minha Vida. Secretário do Tesouro rebateu a ideia de que o corte de gastos esteja disfarçado de calote

CMO critica atraso em pagamentos do governo
INTEGRANTES DA COMIS-
SãO Mista de Orçamento  
(CMO) cobraram do governo 
ontem a retomada dos pa-
gamentos a empresas que 
prestam serviços para os 
Programas de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e Minha 
Casa, Minha Vida, entre ou-
tros. Em audiência pública 
com o secretário do Tesouro 
Nacional, Marcelo Barbosa 
Saintive, os parlamentares 
criticaram os atrasos nos 
repasses, que vêm afetando 
empreiteiras e fornecedores 
do governo.

— Sabemos de obra do PAC 
que está há cinco meses sem 
receber — disse o deputado 
Edmar Arruda (PSC-PR).

Ele lembrou que, no caso 
do Minha Casa, Minha Vida, 
o Executivo se comprometeu 
com um calendário de quita-
ção de restos a pagar (despesas 
de exercícios anteriores), mas 
isso não está sendo cumprido.

O deputado Pedro Fernan-
des (PTB-MA) também cobrou 
respeito ao cronograma de pa-
gamentos aos fornecedores de 
órgãos federais. Segundo ele, 
a Caixa Econômica Federal, 
o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) não estão trans-
ferindo recursos às empresas.

— Está tudo parado — afir-

mou Fernandes, que chegou 
a questionar se o corte de des-
pesas anunciado pelo governo 
não seria, na verdade, atraso 
de pagamento.

O secretário do Tesouro não 
confirmou a existência do atra-
so nos repasses. Ele disse que, 
dada a dificuldade de caixa, o 
governo vem fazendo o rees-
calonamento nos gastos, além 
de cortes efetivos. Segundo ele, 
os pagamentos do Minha Casa, 
Minha Vida estavam em dia até 
8 de setembro e o Tesouro vem 
quitando subvenções e subsí-
dios recebidos de orçamentos 
anteriores.

Saintive rebateu a ideia de 
que o corte de despesa esteja 

disfarçado de calote, como 
afirmou Pedro Fernandes.

— Quando falamos em 
c o n t i n g e n c i a m e n t o  d e  
R$ 80 bilhões, claramente 
existe corte de despesa, sim 
— declarou o secretário.

Ele se referiu ao contingen-
ciamento feito no Orçamento 
em vigor, que atingiu R$ 79,4 
bilhões nos gastos discricio-
nários (não obrigatórios). O 
secretário disse que o Executi-
vo espera iniciar o Orçamento 
de 2016 com um estoque de 
restos a pagar inferior ao que 
recebeu de 2015, cerca de R$ 
226 bilhões.

— Estamos buscando ao 
longo do ano reduzir esse 

estoque — informou Saintive 
em resposta ao deputado Hil-
do Rocha (PMDB-MA), sem  
contudo adiantar um número.

Superávit
Apesar da resposta do se-

cretário, o entendimento 
na CMO é de que o governo 
precisa restabelecer o fluxo de 
pagamentos para as empresas 
que estão entregando obras e 
serviços.

— As obras estão paradas. E 
tem uma série já concluída sem 
pagamento. A credibilidade 
do governo para iniciar novas 
obras é complicada — disse a 
presidente da CMO, senadora 
Rose de Freitas (PMDB-ES).

O secretário do Tesouro 
compareceu à CMO para falar 
do resultado fiscal do governo. 
O comparecimento é uma 
exigência da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF). Foi a 
primeira vez que ele foi a uma 
audiência na comissão.

Durante o debate, Saintive 
afirmou aos parlamentares 
que o Executivo fará os ajus-
tes necessários para garantir 
o cumprimento de meta de 
superávit primário deste ano. 
A meta em vigor é de R$ 55,3 
bilhões para o governo federal. 
Tramita na CMO um projeto 
do Planalto (PLN 5/2015)  que 
reduz esse valor para R$ 5,8 
bilhões. Até julho, o resulta-
do primário do Executivo foi 
deficitário em R$ 8,7 bilhões.

Saintive acrescentou que o 
grau de incerteza na economia 
faz com que a arrecadação 
federal esteja abaixo do nível 
da atividade econômica.

— A incerteza existente está 
afetando a decisão do empre-
sário de investir e, consequen-
temente, de arrecadar — disse.

Para o deputado Izalci 
(PSDB-DF), a crise é de cre-
dibilidade do Executivo:

— O quadro que vivemos 
hoje, essa crise, se deve ao 
próprio governo. Eles podem 
até conseguir o superávit, 
mas usando artifícios que não 
resolvem a situação do país.

(Da Agência Câmara)

Ao lado do secretário do Tesouro, Marcelo Saintive (2o à esq.), Rose de Freitas diz que credibilidade do governo foi afetada

Frente pede votação de marco da 1ª infância

TV Senado mostra debate sobre 
impasses e perspectivas do país

A TV Senado apresenta 
amanhã o programa Em 
Discussão, mostrando uma 
síntese da audiência pública 
da Comissão Senado do Futuro 
que debateu o tema “Impasses 
e perspectivas da sociedade 
brasileira”. 

As diferenças comporta-
mentais da classe média e da 
classe C, os avanços sociais 
dos últimos anos e a neces-
sidade de uma governança 
estratégica para o país foram 
algumas das ideias abordadas 
no encontro, que ocorreu em 
1º de setembro. 

A audiência reuniu o presi-
dente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 

Jessé Souza; o coordenador-
-geral de Pesquisa do Insti-
tuto de Pesquisa de Relações 
Internacionais do Ministério 
das Relações Exteriores, Ales-
sandro Candeas; e o assessor 
da presidência do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie De-
nis Forte. Também participa-
ram os senadores Blairo Maggi 
(PR-MT), Fátima Bezerra (PT-
RN), José Medeiros (PPS-MT), 
Donizeti Nogueira (PT-TO) e 
Wellington Fagundes (PR-MT), 
presidente da comissão.
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Senador Wellington Fagundes (E) preside debate que motivou o programa
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A deputada Maria Helena 
(PSB-RR), integrante da Fren-
te Parlamentar da Primeira 
Infância, pediu ao presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
que coloque em votação 
projeto que estabelece polí-
ticas públicas voltadas para 
crianças de zero a 6 anos 
(PLC 14/2015). Acompa-
nhada por especialistas em 
primeira infância, a deputada 
manifestou o desejo de que a 
proposta seja aprovada até 12 
de  outubro, Dia da Criança.

Atualmente, o PLC 14/2015 
(PL 6.998/2013, na Câmara),  
do deputado Osmar Terra 
(PMDB-RS), aguarda relatório 
da senadora Fátima Bezerra 
(PT-RN) na Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte 
(CE). Está previsto o exame 
por outras três comissões 
antes da votação em Plenário.

— Com um marco legal, o 
governo fica com a obrigação 
de direcionar recursos e pro-
gramas para essa faixa etária 
— explicou Maria Helena.

O senador José Medeiros 
(PPS-MT), favorável à pro-
posta, observou que o inves-
timento na primeira infância 
ainda não entrou na pauta 

da União, dos estados e dos 
municípios.

— É muito importante que 
essa criança possa se desen-
volver num lar sem estresse. 
Isso independe da questão 
financeira — destacou.

Para o senador, criar políti-
cas públicas para as crianças 
de zero a 6 anos “é um in-
vestimento do Estado”, pois 
pode economizar recursos 
direcionados à educação e à 
segurança pública, ao formar 
jovens e adultos com menos 
estresse. 

Medeiros citou análises do 

economista americano James 
Heckman, ganhador do Prê-
mio Nobel de Economia em 
2000. Segundo os estudos, 
o investimento na primeira 
infância pode resultar em 
aumento da renda na idade 
adulta.

Ainda de acordo com as 
pesquisas, após anos de ob-
servação de um grupo que 
participou de programa de 
educação infantil, houve re-
dução do envolvimento com 
criminalidade e efeito positivo 
na capacidade de manter uma 
relação afetiva estável.

 �Em discussão 
Amanhã às 23h30, domingo às 9h 
e às 16h30. Página do programa: 
http://bit.ly/TVSenadoEmDiscussao

Projeto define políticas públicas direcionadas a crianças de zero a 6 anos
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O COMANDANTE DO Exército, general 
Eduardo Villas Bôas, afirmou ontem no 
Senado que todos os projetos da área 
da defesa estão atrasados por causa dos 
cortes orçamentários. Segundo ele, isso 
representa “risco real” de uma grande 
regressão nessa área.

— Podemos retornar a uma situação 
de 30, 40 anos atrás, quando éramos 
a oitava maior indústria de defesa do 
mundo e tudo foi perdido. Mais dois 
anos nesta situação e todo o esforço 
pode se perder — disse.

O comandante falou numa audiência 
pública na Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional (CRE) proposta 
por Ricardo Ferraço (PMDB-ES).

O general fez questão de defender 
o ministro da Defesa, Jaques Wagner, 
que, na opinião dele, tem se esforçado 
para reduzir o impacto desses cortes 
sobre a pasta. Villas Bôas garantiu que 
o ministro tem pleno conhecimento 
da situação.

O presidente da CRE, Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP), informou que 
buscará no Ministério da Defesa e no 
Exército definir quais projetos são os 
prioritários, para que recebam as emen-
das da comissão no Orçamento 2016.

Relator do Livro Branco da Defesa 
— documento público que expõe a 
visão do governo sobre o tema, a ser 
apresentado à comunidade nacional 
e internacional —, Ferraço criticou 
Jaques Wagner por, segundo ele, estar 
hoje mais envolvido com a crise política 
do que com a crise que atinge a defesa. 
O senador informou que há vários dias 
vem tentando se reunir com o ministro, 
mas sem sucesso.

Fronteiras
Um dos principais pontos aborda-

dos durante a reunião foi o atraso na 
implantação do Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

O programa começou a ser implan-
tado em 2013, com prazo de conclusão 
de dez anos, mas, segundo Ferraço, se 
for mantido o cronograma atual de re-
passes, esse projeto só estará finalizado 
daqui a 60 anos. 

— O quadro hoje é de desemprego, 
atraso tecnológico e perda de mercados 
em virtude da orgia fiscal praticada pelo 
governo em outras áreas — criticou o 
senador.

Villas Bôas confirmou que o atraso 
no Sisfron também é o que mais lhe 

preocupa. Ele revelou que apenas 7,2% 
dos investimentos previstos até agora 
foram feitos.

Para o general, a atuação dos cartéis 
internacionais ligados ao tráfico de 
drogas é hoje a maior ameaça à so-
ciedade brasileira. O Sisfron será um 
elemento forte de dissuasão e combate 
à atuação desses grupos. Na opinião do 
comandante, milhões de brasileiros 
sofrem a consequência direta do des-
guarnecimento das fronteiras, por onde 
entra a droga responsável por 80% da 
criminalidade urbana, segundo dados 
da Polícia Federal.

Ana Amélia (PP-RS) mostrou preocu-
pação com a grande vulnerabilidade do 
país na área de defesa cibernética. Ela 
citou o caso de espionagem feita pela 
Agência Nacional de Segurança dos 
EUA sobre a presidente Dilma Rousseff 
e outras autoridades.

O general concordou e classificou 
essa área como fundamental. Apenas 
durante a Copa do Mundo, revelou, 
foram neutralizados 756 ataques con-
tra o aparato cibernético utilizado na 
organização do evento. 

Villas Bôas também destacou a grande 
ameaça que ronda hoje todos os progra-

mas relacionados ao desenvolvimento 
de mísseis, foguetes e blindados. O 
comandante reiterou que um país que 
é a oitava maior economia do mundo e 
com a presença de efetivos em diversas 
nações (Haiti, Líbano, Congo e outras) 
não pode ficar desguarnecido.

— São áreas geradoras de empre-
gos altamente qualificados e grandes 
 exportadoras — frisou.

Os senadores pediram a opinião do 
general sobre a presença de manifestan-
tes em protestos populares que pedem 
o “retorno do regime militar”. Para ele, 
a sociedade amadureceu democrati-
camente e “não precisa ser tutelada”. 
Para ele, parte desses manifestantes 
na verdade clama por gestões basea-
das em valores, e a classe militar seria 
percebida por eles como “portadores 
desses princípios”.

— Temos compromisso com a le-
galidade e com a estabilidade. Jamais 
seremos agentes de instabilidade. 
Nossa missão é clara e determinada 
pela Constituição — definiu Villas Bôas, 
recebendo elogios de Aloysio Nunes 
Ferreira, Ana Amélia, Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), Edison Lobão (PMDB-MA) 
e José Agripino (DEM-RN).
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Cortes ameaçam segurança do país, diz Exército

Ao lado do senador Aloysio Nunes Ferreira, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, enumera as dificuldades enfrentadas pelas Forças Armadas por causa dos cortes orçamentários

Em audiência, comandante afirmou que as restrições orçamentárias impostas pelo governo à área militar põem em risco projetos importantes, como o da vigilância de fronteiras

Fátima Bezerra 
(PT-RN) defendeu 
ontem a construção 
de um canal de qua-
tro quilômetros para 
antecipar a chegada 
das águas do Rio São 
Francisco ao Rio Grande do Norte.

— Sem o canal, as águas do São Fran-
cisco podem demorar mais de um ano 
para chegar ao estado. Essa situação 
tem que ser revertida, porque estamos 
no quarto ano de seca e, infelizmente, 
os estudiosos já apontam que 2016 pode 
ser mais um ano de seca no Nordeste.

A senadora disse que vai reforçar o 
pedido ao ministro da Integração Na-
cional, Gilberto Occhi, em audiência 
que o Senado fará na segunda-feira na 
assembleia legislativa do estado. O en-
contro discutirá o projeto de integração 
das bacias do rio, incluindo a situação 
das obras de transposição e o impacto 
na segurança hídrica da região.

Raimundo Lira 
(PMDB-PB) home-
nageou ontem o 
município paraiba-
no de São José de 
Piranhas, que com-
pletou 130 anos de 
 emancipação política.

O senador informou que visitará a 
cidade hoje para acompanhar as obras 
de transposição do Rio São Francisco.

Ele disse que a construção do eixo 
Piancó, a ser integrado ao eixo norte 
da transposição, vai abastecer o Açude 
Coremas e beneficiar 40 municípios 
da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

— Uma obra que é a grande aspiração 
do povo nordestino, que é um povo 
trabalhador e que não deve sair da sua 
região por falta de água. Com a chegada 
da transposição, essa razão não será 
mais usada para que os nordestinos 
saiam do seu solo tão querido — disse 
o senador.

Fátima quer construção 
de canal para levar água 
ao Rio Grande do Norte

Raimundo lira presta 
homenagem à cidade 
de São José de Piranhas

Jorge Viana (PT-
AC) informou que, 
com a bancada do 
Acre e parlamentares 
de Rondônia, esteve  
no Ministério de Mi-
nas e Energia para 
pedir o fim dos apagões nos estados. 

De acordo com o senador, o forne-
cimento de energia no Acre foi inter-
rompido 7 vezes nos últimos 40 dias. 

Ele informou que também foi pedida 
uma explicação oficial para a queda de 
energia. De posse dessa justificativa, 
os cidadãos prejudicados poderão ir à 
Justiça para serem ressarcidos.

— Quantos tiveram equipamentos 
domésticos queimados? Quantos vão 
continuar pagando prestações, mas 
agora não têm mais os equipamentos? 
Quantos compraram equipamentos 
para melhorar a vida de suas famílias, 
e agora têm uma conta a pagar? Quem 
vai pagar esse prejuízo?

Paulo Paim (PT-RS) informou ontem  
que as centrais sindicais estão preocu-
padas com alguns projetos em trami-
tação no Congresso que restringem 
ou retiram direitos dos trabalhadores.

Ele disse que a medida provisória que 
autorizou a redução de salários e de 
jornadas de trabalho recebeu emendas 
que podem prejudicar severamente a 
classe trabalhadora.

De acordo com o senador, foi in-
cluído na MP dispositivo que pode 
fazer a negociação entre empregador 
e empregado valer mais que a própria 
legislação trabalhista. Ele pediu para 
os parlamentares aprovarem a medida 
provisória sem esse “jabuti”.

— Então, para que as leis no país? 
Se elas não serão doravante respeita-
das? Por que toda a luta histórica para 
fortalecer a CLT? Eu sempre digo que 
a livre negociação é muito boa acima 
do legislado, acima da lei e não abaixo 
da lei — disse Paim.

Viana se reúne com a 
bancada do Acre para 
pedir o fim dos apagões

Paim critica iniciativas 
que flexibilizam 
leis trabalhistas
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Pedido de vista adia votação de medida que prorroga contratos da Chesf
Um pedido de vista coletiva adiou 

a discussão e a votação do relatório 
da medida provisória que prorroga 
até 2037 os contratos da Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) 
para fornecimento de energia com 
indústrias do Nordeste classificadas 
como grandes consumidores. A Chesf 
é subsidiária da Eletrobras.

O relator, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), estendeu os benefícios criados 
pela MP 677/2015 às Regiões Sudeste 
e Centro-Oeste.

O senador propôs a criação do Fundo 

de Energia do Sudeste e do Centro-Oes-
te (Fesc) e também autorizou Furnas 
a negociar energia elétrica a preços 
competitivos com consumidores dos 
setores de ferroliga, de silício metálico 
ou de magnésio ou que tenham fator 
de carga (FC) de no mínimo 0,95. O 
FC é um índice de zero a 1 que de-
monstra se a energia consumida está 
sendo utilizada de maneira racional 
e econômica.

De acordo com o substitutivo, a au-
torização para que Furnas participe do 
Fesc tem objetivo de prover recursos 

para a implantação de empreendi-
mentos de geração e transmissão de 
energia elétrica.

— O Fesc, assim como o FEN [Fundo 
de Energia do Nordeste], visa ampliar 
os investimentos em energia elétrica. É 
importante ressaltar que, com a criação 
do fundo, está garantida energia elétri-
ca aos consumidores [industriais] dos 
setores de ferroliga, silício metálico ou 
magnésio — afirmou Eunício.

O presidente da comissão mista, 
deputado Manoel Júnior (PMDB-PB), 
afirmou que políticas regionais, como 

os benefícios oferecidos pela MP, au-
xiliam o Brasil no momento atual de 
crise econômica.

— O Congresso dá uma resposta 
rápida e efetiva a esse tipo de demanda 
que interfere na geração de emprego, 
na geração de renda e no custo Brasil 
— disse.

A votação do parecer está marca-
da para terça-feira. No entanto, na 
segunda-feira a comissão ainda de-
verá discutir a proposta de realização 
de duas audiências públicas sobre 
o tema.

A COMISSãO DE Agricultu-
ra e Reforma Agrária (CRA) 
vai procurar o governo para 
que os pescadores artesanais 
recebam compensações pelo 
impacto ambiental causado 
por exploração de petróleo e 
grandes obras de infraestru-
tura em áreas originalmente 
dedicadas à pesca. 

Durante audiência pública 
ontem, a presidente da co-
missão, senadora Ana Amélia 
(PP-RS), defendeu o dire-
cionamento dos recursos do 
governo a setores diretamente 
afetados pelos empreendi-
mentos.

— Será preciso articulação 
política da Comissão de Agri-
cultura junto a autoridades 
responsáveis pelo sistema, 
para que possamos de maneira 
definitiva resolver um proble-
ma que vem se arrastando há 
algum tempo — afirmou.

Na avaliação do procurador 
do Trabalho Fabrício Maia, a 
pesca artesanal está entre as 
atividades mais prejudicadas 
pelas alterações ambientais 
decorrentes da exploração 
de petróleo e de obras como 
hidrelétricas. Ele citou o caso 
de pescadores afetados pela 
atividade de navios-sonda a 
serviço de companhias pe-
trolíferas, que utilizam, para 
perfurações no fundo do mar, 
tecnologia que afeta a repro-
dução de espécies marinhas.

Maia pediu que o setor pes-
queiro tenha assento na Câma-
ra Federal de Compensação 
Ambiental e seja incluído entre 
os destinatários do benefício, 

regulamentado pelo Decreto 
4.340/2002.

Para ele, a compensação é 
importante para profissiona-
lizar os pescadores, educá-los 
na área ambiental ou reparar 
prejuízos causados pela queda 
de produtividade.

A opinião foi compartilhada 
por outros participantes, como 
o presidente do Conselho Na-
cional de Pesca e Aquicultura, 
Armando Burle, e o presidente 
da Confederação Nacional dos 
Pescadores e Aquicultores, 
Abraão Lincoln da Cruz.

Insegurança
O presidente da Federação 

Nacional das Associações dos 
Engenheiros de Pesca, Eliseu 
Augusto de Brito, sugeriu a 
utilização dos recursos para o 
sustento do pescador artesanal 
que participar de cursos de for-
mação ou profissionalização.

— Ele não tem como sair da 
atividade para assistir aula, 
então é preciso garantir o 
sustento.

Autor do requerimento para 
o debate, o senador Benedito 
de Lira (PP-AL) também de-
fendeu o uso dos recursos para  
qualificar os trabalhadores.

— Por meio dessas compen-
sações ambientais, os pesca-
dores podem criar um fundo 
para melhorar a qualidade do 
trabalho da pesca artesanal.

O senador disse ainda ser 
necessário apoiar os pescado-
res que enfrentam a proibição 
da pesca de diversas espécies 
consideradas em risco de ex-
tinção, conforme a Portaria 
445/2014, do Ministério do 
Meio Ambiente.

— [Para proteger espécies 
em extinção] já existe o seguro-
-defeso, quando se suspende a 
pesca de quatro a seis meses, 
dependendo da espécie — 
disse Benedito, ao pedir a 
revogação da portaria.

Conforme Fábio Hazin, 
secretário de Planejamento 
e Ordenamento da Pesca do 
Ministério da Pesca e Aqui-
cultura, muitas espécies ficam 

ameaçadas de extinção não 
pela atividade pesqueira, mas 
pelos prejuízos ambientais 
provocados pelos grandes 
empreendimentos.

Segundo ele, os pescado-
res enfrentam insegurança 
jurídica devido a mudanças 
frequentes nas proibições.

— O pescador sai para o mar 
sabendo que pode desembar-
car uma espécie ou outra, mas 
não sabe, quando chegar, se 
vai ser punido por aquilo que 
pescou. Ele sai como pescador 
e volta como contraventor.

Diálogo
Na opinião da secretária de 

Biodiversidade e Florestas do 
Ministério do Meio Ambiente, 
Ana Cristina Fialho de Barros, 
os impactos dos empreendi-
mentos sobre a pesca podem 
ser evitados com um bom 
planejamento dos projetos.

— O processo de plane-
jamento e licenciamento 
permite um diálogo entre a 
pesca e a concepção do em-

preendimento, para garantir 
que, no final do processo, 
essa atividade econômica e 
esse grupo social não fiquem 
prejudicados — disse.

Os senadores participantes 
da audiência também pedi-
ram mais diálogo e o fim da  
“queda de braço” entre o Mi-
nistério do Meio Ambiente e 
o da Pesca.

— Precisamos de regras 
que não tragam dificuldades 
para a atividade. O caminho 
é o diálogo — frisou Fátima 
Bezerra (PT-RN).

Em resposta, Fábio Hazin, do 
Ministério da Pesca, assegurou 
que os ministérios não estão 
em “queda de braço”, mas 
“de braços dados” em apoio 
ao setor.

Ao encerrar o debate, a se-
nadora Ana Amélia destacou 
o compromisso da CRA e 
do Congresso Nacional para 
assegurar maior participação 
do setor nas regulamentações 
e políticas que afetam os pes-
cadores artesanais.

Especialistas e e senadores defenderam em audiência pública ontem a compensação ambiental para pescadores afetados pela exploração de petróleo e por grandes obras

Comissão busca recursos para pesca artesanal

Durante o encontro conduzido por Ana Amélia (C), debatedores sugeriram que os recursos sejam destinados à educação ambiental e ao treinamento profissional 
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UM TRILHãO E 900 bilhões 
de reais. Esse é o montante em 
tributos devidos e não pagos 
por empresas e contribuintes 
inscritos na dívida ativa da 
União. Eles estão em análise 
tanto pelos órgãos administra-
tivos quanto pela Justiça. Mas 
esse dinheiro pode levar pelo 
menos 20 anos para entrar nos 
cofres da União.

Em audiência ontem, se-
nadores, auditores fiscais 
e tributaristas debateram 
propostas para atualizar as 
leis que regulam o processo 
de recurso administrativo e 
judicial das multas aplicadas 
pela Receita Federal.

O tempo de permanência 
médio de um processo ad-
ministrativo tributário hoje é 
de oito anos; de um processo 
judicial, 12 anos. 

Só no Conselho Administra-
tivo de Recursos Fiscais (Carf) 
tramitam mais de 100 mil 
processos com R$ 540 bilhões 
em autuações contestadas — 
valor que supera em muito o 
déficit previsto na proposta 
orçamentária para o próximo 
ano, que é de R$ 30,5 bilhões.

Encurtar o processo
As propostas para reaver 

esse dinheiro são muitas e vão 
desde concurso para seleção 
de conselheiros do Carf até a 
extinção do órgão. Mas todos 
que participaram da audiência 
concordaram que é preciso 

encurtar o tempo de análise 
dos processos.

— O Carf precisa de uma 
reforma. Temos uma estru-
tura que não contribui com o 
Estado brasileiro. Os números 
estão aí. Ela prejudica o Estado 
brasileiro, a capacidade de 
arrecadação — disse Vanes-
sa Grazziotin (PCdoB-AM), 
relatora da CPI do Carf, que 
promoveu o debate de ontem.

O delegado da Receita Fede-
ral Gilson Michels considera 
ultrapassada a atual legislação 
sobre execução fiscal, que é 
de 1980. Segundo ele, há uma 
excessiva judicialização do 
processo administrativo:

— Não estou propondo que 
se crie uma limitação ao acesso 

ao Poder Judiciário. Estou ape-
nas dizendo o seguinte: o con-
tribuinte pode ir ao Judiciário 
discutir o que quiser, desde que 
tenha previamente discutido 
na via administrativa. Com isso, 
teríamos uma valorização da 
decisão administrativa, uma 
facilitação, uma abreviação do 
trâmite em sede judicial.

Para Mário Pereira de Pinho 
Filho, vice-presidente do Sin-
dicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Sindifisco Nacional), é 
preciso valorizar o julgamento 
de primeira instância, que 
hoje ocorre nas delegacias 
da Receita de Julgamento. 
Depois da decisão desses 
órgãos, cabe recurso ao Carf:

— A proposta do sindica-
to é valorizar o julgamento 
de primeira instância, que 
hoje ocorre no âmbito da 
Receita Federal, e que essa 
segunda  instância venha 
 exclusivamente para dirimir 
divergências, dando muito 
mais celeridade para o proces-
so administrativo.

Desvios
O presidente do Carf, Carlos 

Alberto Freitas Barreto, ad-
mitiu que o órgão apresenta 
fragilidades que permitiram 
os desvios apontados pela 
Operação Zelotes, deflagrada 
pela Polícia Federal em março.

A investigação aponta que 
empresas e escritórios de ad-

vocacia, servidores públicos 
e conselheiros manipulavam 
julgamentos e aplicavam mul-
tas menores a sonegadores de 
impostos.

— Nós estamos vendo, a cada 
dia, avançar a análise sobre 
a causa estruturante do que 
levou aos problemas que nós 
hoje enxergamos no Carf e no 
próprio contencioso adminis-
trativo — afirmou Barreto.

Mais do que apurar os des-
vios, a CPI tem como principal 
objetivo criar mecanismos para 
impedir que as irregularidades 
se repitam. A opinião é de Do-
nizeti Nogueira (PT-TO), que 
presidiu a reunião:

— Saber se o cara roubou, 
cometeu crime, deixemos isso 
para a Polícia Federal, para o 
Ministério Público. Precisamos 
dar conta de um novo marco 
regulatório que corrija isso e 
que nos coloque em condições 
de agilidade para fazer isso — 
apontou.

Para o chefe de gabinete do 
Ministério da Fazenda, Rodrigo 
Pereira de Mello, tipificar como 
crime a venda de resultados 
nos julgamentos seria uma im-
portante contribuição da CPI:

— Tive a mesma resposta de 
todos os colegas especialistas 
em matéria penal a quem 
consultei: aquele que “vende” 
o resultado de um julgamento 
para terceiros não estaria, a 
priori, enquadrado em nenhu-
ma tipificação penal.

Por requerimento de Fer-
nando Bezerra Coelho (PSB-
PE), a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) aprovou ontem a rea-
lização de audiência pública 
com o ministro da Defesa, 
Jaques Wagner, o secretário 
da Receita, Jorge Rachid, e 
o diretor-geral da Agência 
Brasileira de Inteligência 
(Abin), Wilson Trezza. O 
objetivo é discutir a perda de 
arrecadação tributária pelo 
contrabando de produtos que 
chegam ao Brasil por causa 
da precária fiscalização nas 
fronteiras nacionais.

“É preciso fortalecer o mo-
nitoramento e a fiscalização 
das fronteiras para o controle 
ostensivo de produtos que 
entram no país”, destaca 
Bezerra. Segundo estudo do 
Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Fron-
teiras (Idesf), o problema pro-
vocou perda tributária de R$ 
10 bilhões entre 2011 e 2014.

O trabalho também de-
monstrou o impacto positivo 
que ações de controle e vigi-
lância das fronteiras podem 

trazer para o recolhimento 
de tributos. Foi o caso da 
Operação ágata, do Ministé-
rio da Defesa, que permitiu 
elevar em 15% o Imposto de 
Importação e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados.

“A intensificação da Ope-
ração ágata nas fronteiras 
pode representar maior ar-
recadação para o país, que 
tanto precisa, principalmente 
em momentos como o que 
estamos vivenciando, de 
turbulência econômica”, diz 
o senador.

A Comissão de Meio Am-
biente (CMA) faz hoje um 
seminário em Palmas para 
debater o Plano Nacional 
de Recuperação da Vegeta-
ção Nativa (Planaveg) e os 
programas de regularização 
ambiental dos estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia, conhecidos como 
região do Matopiba. O Plana-
veg visa ampliar e recuperar 
12,5 milhões de hectares da 
vegetação nativa em 20 anos. 

Donizeti Nogueira (PT-TO) 
explica a importância do de-
bate como contribuição para o 
Ministério do Meio Ambiente:

— Queremos contribuir na 
questão do Planaveg com foco 
para nossa região, uma tensa 
expansão agrícola que precisa 
de cuidados para garantir o 
equilíbrio ambiental e impedir 
que práticas culturais causem 
danos a rios e nascentes.

A pedido do senador, foram 
convidados representantes das 
secretarias de Meio Ambien-
te do Tocantins, Maranhão, 
Piauí e Bahia, da Federação 
da Agricultura e Pecuária do 
Tocantins, da Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura 
do Tocantins e da Embrapa. 

Durante o evento, o Mi-

nistério do Meio Ambiente 
apresentará o Planaveg, com 
destaque para o bioma Cerra-
do, e o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
explicará a estratégia da pasta 
para a região do Matopiba.

O registro de novas empresas 
poderá ser desburocratizado. 
O Projeto de Lei do Senado 
252/2015, de Delcídio do Ama-
ral (PT-MS), determina que o 
registro público de empresas 
seja feito apenas pelo presi-
dente da junta comercial ou 
por um servidor que possua 
comprovados conhecimentos 
de direito comercial. Hoje boa 
parte desses registros está 
sujeita a decisão colegiada.

O texto também prevê que 
as juntas comerciais serão 
usuárias do Sistema Público de 
Escrituração Digital mediante 
convênio com a Receita.

Atualmente na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
onde aguarda designação de 
relator, a proposta faz parte da 
Agenda Brasil.

O projeto altera a Lei do 
Registro Público de Empresas 
Mercantis para estabelecer o 

prazo máximo de dois dias 
úteis para decisão sobre pedi-
dos de abertura de empresas. 
O prazo atual pode chegar a 
cinco dias úteis. 

O texto também veda a 
cobrança pelo serviço de 
arquivamento dos documen-
tos relativos à extinção da 
empresa. Segundo Delcídio, 
a medida pretende facilitar 
o encerramento formal da 
empresa.

CPI quer acelerar pagamento de dívida tributária

Audiência debaterá relação entre 
vigilância na fronteira e arrecadação

Seminário em Palmas discute vegetação nativa

Abrir empresa pode ficar mais simples e rápido

Comissão que investiga irregularidades no Carf discutiu mudanças que permitiriam ao Estado obter o dinheiro mais rapidamente. Tributos contestados somam R$ 1,9 trilhão

Os senadores Donizeti Nogueira e Vanessa Grazziotin e o delegado da Receita Federal Gilson Michels participam do debate

Para Bezerra, reforço na fiscalização 
pode elevar ganho com tributos
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` 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
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VISõES OPOSTAS SOBRE 
a regulamentação do aborto 
voluntário até a 12ª semana 
de gestação pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) foram 
confrontadas ontem em au-
diência na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH). Para 
alguns debatedores, o feto e 
mesmo o embrião já são seres 
humanos e devem ter a vida 
protegida. Já os apoiadores 
da regulamentação defendem 
a liberdade das mulheres de 
decidir sobre ter ou não um 
filho, argumentando que a 
legalização deve acabar com 
os abortos clandestinos, cau-
sadores de sequelas e mortes 
femininas.

A audiência, a quarta sobre 
o tema desde o ano passado, 
teve por finalidade colher 
subsídios para análise de su-
gestão popular (SUG 15/2014) 
que propõe a regulamentação 
do aborto, pelo SUS, até a 12ª 
semana. A matéria chegou 
à comissão com assinaturas 
de mais de 20 mil apoiadores. 
Para começar a tramitar regu-
larmente como projeto de lei, 
precisa da aprovação da CDH.

A série de debates foi reque-
rida por Paulo Paim (PT-RS), 
que preside a CDH, e por 
Magno Malta (PR-ES), relator 
da sugestão. Segundo Paim, a 
intenção é promover discus-
sões com a profundidade que 
o tema exige antes de a comis-
são dar o parecer. Na opinião 
de Malta, é positivo ouvir 
pontos de vista distintos. Ele 
não participou da audiência, 
justificando a impossibilidade 
de comparecer.

Integrante do movimento 

Católicas pelo Direito de 
Decidir, Maria José Rosado 
Nunes afirmou que apoiar 
uma legislação sobre o aborto 
não significa banalizar a vida, 
que não pode ser vista como 
uma “abstração retórica”. De 
acordo com ela, grande par-
te das mulheres que optam 
pela interrupção da gravidez 
já são mães que querem ga-
rantir melhores condições 
de existência para os filhos já 
nascidos. Outras não incluem 
a maternidade no projeto de 
vida. Por isso, assinalou, a 
maternidade deve ser sempre 
uma opção entre tantas outras 
possibilidades de realização 
da mulher.

— Deve resultar do desejo e 
da reflexão e não ser a única 
opção, não apenas uma capa-
cidade biológica que nos igua-
laria a animais  reprodutores 
— defendeu.

Maria José criticou os “dis-
cursos contra o aborto que se 

apresentam como vindos do 
campo científico ou jurídi-
co, que servem apenas para 
esconder a verdade de seu 
caráter religioso”. Socióloga 
de formação, ela afirmou que 
o caráter laico do Estado é 
condição indispensável para 
a cidadania e a proteção às 
liberdade e autodeterminação 
dos indivíduos.

Concepção
O padre Pedro Stepien, di-

retor da Associação Nacional 
Pró-Vida e Pró-Família, defen-
deu a tese de que a vida come-
ça no momento da concepção, 
quando o óvulo fecundado 
se implanta no útero. Na sua 
visão, aborto representa tirar 
a vida de “inocentes” que não 
podem se defender.

— Instituições internacio-
nais, como a própria Orga-
nização das Nações Unidas, 
estão estimulando políticas 
pró-aborto — afirmou.

O padre atribuiu ao gover-
no brasileiro a iniciativa de 
políticas antivida e contra a 
família.  Como exemplo, citou 
a atuação de centros de acon-
selhamento às mulheres, onde 
estariam sendo indicados 
métodos abortivos conside-
rados seguros. Segundo ele, 
a ministra-chefe da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, 
Eleonora Menicucci, é defen-
sora desse programa.

— Como legalizar a morte 
se eles mesmos dizem que 
só querem defender a vida? 
— acusou.

María Teresa Blandón, ati-
vista feminista da Nicarágua, 
disse que, em seu país, “uma 
onda conservadora”, em 2006, 
colocou na ilegalidade toda 
forma de aborto, acabando 
com os critérios de legalização 
que eram parecidos com os de 
hoje no Brasil — terapêutico, 
para salvar a vida da mãe; 
quando há danos irreversíveis 

ao feto; ou quando a gravidez 
resulta de estupro. Segundo 
Maria Teresa, após a medida, 
houve sensível aumento das 
mortes obstétricas, num país 
em que 28% das gestações são 
de crianças e adolescentes.

— A penalização absoluta 
do aborto nos diz que estamos 
frente a um Estado que não 
reconhece o direito à vida 
das mulheres, especialmente 
das que vivem em condições 
de pobreza e convertem a 
gravidez em fator de medo — 
comentou.

Portugal
Outra convidada foi a pro-

fessora universitária Stela 
Barbas, de Portugal, onde o 
aborto até a décima semana 
de gestação foi legalizado em 
2007.  Segundo ela, a medida 
 banalizou o ato, com cresci-
mento das ocorrências. Da 
área jurídica, ela apresen-
tou argumentos da filosofia 
do direito sobre o momen-
to em o indivíduo adquire 
 personalidade jurídica.

De acordo com Stela, há di-
ferentes teses, como o da con-
formação do sistema nervoso 
central ou da viabilidade fetal, 
ou do nascimento com vida e 
ainda o critério de utilidade 
para a sociedade. No extremo, 
afirmou, nem o nascimento 
seria uma garantia do início de 
aquisição de direitos, já que é 
possível encontrar apoio para 
justificar a interrupção da ges-
tação em qualquer momento, 
e até mesmo para que se apoie 
a prática da eugenia, a seleção 
dos melhores indivíduos para 
continuar a raça.

— Dignidade é o valor que 
subjaz a todos os direitos 
fundamentais e a toda ordem 
jurídica. Não sendo assim, 
hoje são dez semanas para 
a interrupção da gestação, 
depois provavelmente havere-
mos de chegar a maior tempo 
e, no futuro, será permitida 
a interrupção dias antes do 
nascimento ou após, mediante 
o infanticídio — criticou.

Opositores da legalização do 
aborto apresentaram dados 
sobre danos à saúde física 
e mental em mulheres que 
recorreram ao aborto. Diante 
das informações, Olímpio Bar-
bosa Moraes Filho, vice-presi-
dente da Federação Brasileira 
das Associações de Gineco-
logia e Obstetrícia, disse que 
as estatísticas, embora reais, 
referem-se a procedimentos 
clandestinos, feitos de modo 
inseguro, e que o aborto pelo 
SUS serviria justamente para 
reduzir esses danos.

Para o médico, o Brasil deve 
de fato seguir o exemplo dos 
países que tratam o aborto 
como questão de saúde públi-
ca, com assistência integral à 
mulher no campo reproduti-
vo, inclusive com métodos de 
prevenção. Em última instân-
cia, observou, a mulher deve 
decidir sobre manter ou não a 
gestação, contando com todas 

as informações necessárias.
— O que não se admite são 

as mortes devido a abortos 
inseguros, normalmente de 
mulheres pobres. Se fossem 
as nossas filhas, as filhas de 
senadores e de deputados 
que estivessem morrendo ao 
passar por um aborto, isso já 
teria mudado — afirmou.

Para Nazareno Feitosa, do 
Movimento em Favor da Vida, 
os problemas causados pelo 
aborto são comprovados. 
Segundo ele, se as mulheres 
fossem bem informadas so-
bre as consequências, elas 
“pensariam duas vezes” antes 
de optar pelo procedimento.

Para Adelice Leite de Godoy, 
do Movimento Pró-Vida de 
Campinas (SP), os defensores  
do aborto querem mudar a 
moralidade sobre o tema, de 
modo a que a prática passe a 
ser aceita mesmo entre os que 
hoje têm restrições. Segundo 

ela, o número de abortos “ex-
plodiu” nos Estados Unidos 
a partir da liberação, com 
multiplicação de clínicas.

Eustáquio Diniz Alves, da 
Esscola Nacional de Ciências 
Estatísticas, condenou o uso 
de estatísticas de redução no 
crescimento populacional 
como argumento contra o 

aborto. Com projeções am-
plas, ele afirmou que o país 
não caminha para uma crise 
de mão de obra. Ainda assim, 
salientou que esse tipo de crise 
poderia ser solucionada por 
meio de atração de força de 
trabalho estrangeira, com van-
tagens em relação à reativação 
do crescimento populacional.

Morte de mulheres também é tema polêmico

Debatedores divergem sobre aborto voluntário
A sugestão popular que regulariza a interrupção da gestação até a 12ª semana dividiu opiniões na quarta audiência sobre o tema na Comissão de Direitos Humanos
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Maria José Rosado, Stela Barbas, senador José Medeiros, Olímpio Moraes Filho e Adelice Leite debatem sugestão popular que poderá virar projeto de lei

Nazareno Feitosa, padre Pedro Stepien e Eustáquio Diniz debatem estatísticas


