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Agenda Brasil pode equiparar 
terceirizados aos contratados
Relator de projeto que regulamenta contratos de trabalho, Paulo Paim critica texto aprovado na Câmara e defende direitos iguais para todos

Audiência em Palmas busca 
recuperação da vegetação

Manutenção de vetos pelo 
Congresso marcou a semana

Campanha por 
mais mulheres 
parlamentares 
é lançada no AM

ILB economiza 
80% apesar 
do crescimento 
da capacitação

Senado descobre peças 
históricas do Palácio Monroe

Técnicos, ambientalistas 
e gestores públicos deba-
teram o Plano Nacional de 
Recuperação da Vegetação 
Nativa e os programas de 
regularização ambiental da 
região do Cerrado de Ma-
ranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia. O plano tem o 

objetivo de recuperar 12,5 
milhões de hectares da ve-
getação nativa em 20 anos. 
O debate foi promovido 
pela Comissão de Meio 
Ambiente, em Palmas, e 
foi realizado por sugestão 
de Donizeti Nogueira, que 
presidiu o encontro.  4

Em sessão que se es-
tendeu até a madrugada 
de quarta-feira, senado-
res e deputados decidi-
ram manter 26 vetos pre-

sidenciais, incluindo o 
dado à criação de opção 
ao fator previdenciário, 
com cálculo de tempo 
para aposentadoria.  4

Em sessão realizada 
sexta-feira em Maués 
(AM), a procuradora da 
Mulher do Senado, sena-
dora Vanessa Grazziotin, 
pediu a mobilização da 
sociedade pela apro-
vação da proposta de 
emenda à Constituição 
que reserva vagas para 
cada gênero nos Legisla-
tivos federal, estaduais e 
municipais. Vanessa afir-
mou que hoje as mulhe-
res ocupam somente 10% 
das cadeiras legislativas 
do país, “porque lhes fal-
ta apoio nas campanhas 
eleitorais”.  3

Oprojeto de lei 
da Câmara que 
regulamenta os 

contratos de terceirização 
de serviços foi debatido em 
audiência da Comissão de 
Direitos Humanos realizada 
na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. O senador 
Paulo Paim pediu apoio 
das centrais sindicais e 
dos movimentos sociais, 

alertando que “só a pressão 
da classe trabalhadora pode 
garantir a manutenção 
de conquistas históricas”. 
Aprovada na audiência, a 
Carta de Brasília informa 
que a liberalização da 
terceirização em outros 
países levou à queda do 
dinamismo da economia 
e ao aumento das 
desigualdades sociais.  3

O Museu do Senado 
abriu caixas que estavam 
esquecidas num depósito 
e descobriu um acervo de 
enorme valor histórico: 20 
lustres que iluminavam os 

salões do Palácio Monroe, 
que foi a sede da Casa, no 
Rio, até a inauguração de 
Brasília, em 1960. Os lustres 
agora serão restaurados, 
para serem expostos.  4

O Palácio Monroe sediou o Senado entre 1925 e 1960 e foi demolido em 1976

Parlamentares analisam vetos presidenciais na madrugada de quarta-feira

Diretor-executivo do ILB, Helder Rebouças explica foco em eixos estratégicos

A audiência presidida por Paulo Paim (4º à esq.) na 
Câmara Legislativa do Distrito Federal faz parte das 

consultas a movimentos sociais em todos os estados

Utilização de docentes 
do próprio quadro fun-
cional e parcerias com 
outros órgãos públicos 
são alguns dos fatores 

que ajudaram o Instituto 
Legislativo Brasileiro a 
conseguir economia de 
80% nos gastos anuais 
com cursos presenciais 

e a distância. Despesas 
com os cursos caíram de 
R$ 4,4 milhões, em 2012, 
para R$ 883 mil, na proje-
ção para este ano.  2

Obrigatoriedade da 
Petrobras no pré-sal 
vai a debate hoje  3

Comissão ouve 
sugestões para 
resolver crise fiscal  4
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NOS úLTIMOS qUATRO 
anos, o Instituto Legislativo 
Brasileiro (ILB), que responde 
pela política de capacitação 
profissional do Senado, regis-
trou uma economia de 80% 
nos gastos anuais com cursos 
presenciais e a distância. Os va-
lores desembolsados são cada 
vez menores, mas o número de 
treinamentos oferecidos não 
deixou de crescer.

No ano passado, foram re-
gistradas 184 mil matrículas 
somente em cursos a distância 
(EAD). Em 2015, o quantitativo 
de matrículas nessa modalida-
de já chegou a 200 mil. Inicial-
mente feitos para os servidores 
do Senado, os cursos atendem 
especialmente funcionários 
públicos de diversos órgãos e 
outros cidadãos de todo o país. 

O diretor-executivo do ILB, 
Helder Rebouças, destaca que 
a unidade definiu como foco 
a realização de cursos e capa-
citações voltadas para aper-
feiçoar o processo legislativo 
e para melhorar a eficiência 
da gestão no Senado.

— A grade de cursos é foca-
da em eixos estratégicos para 
atender a demanda de todas 
as áreas da Casa. As disciplinas 
atendem os interesses reais 
dos servidores e estão ligadas 
às suas atividades — afirmou.

A queda nas despesas é com-
provada pelo levantamento 
realizado pela Diretoria-Geral 
do Senado. Enquanto em 2012 
foram desembolsados nos 
cursos R$ 4,4 milhões — em 
valores atualizados pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
 Ampliado (IPCA) —, em 2013 
esse número caiu para R$ 1,4 
milhão e em 2014, para R$ 
896,4 mil. A projeção de custos 
para este ano é de R$ 883,2 mil.

A existência de funcionários 
no Senado cada vez mais capa-
citados e a redução de custos 
são resultado de uma série de 
fatores, como a utilização de 

docentes do próprio quadro 
e parcerias com outros órgãos 
públicos, explica Simone 
Dourado, responsável pela 
Coordenação de Capacitação, 
Treinamento e Ensino do ILB.

— Foi uma organização de 
toda a Casa, todos nesse es-
pírito de economicidade. No 
caso da educação a distância, 
nós temos uma evolução do 
número de pessoas atendidas. 
De 2012 para cá, tivemos um 
aumento significativo. Já fo-
ram quase 500 mil matrículas 
na EAD. Só no ano passado, 
tivemos 67 mil pessoas cer-
tificadas, que atenderam os 
critérios de aprovação no 
curso — disse.

Certificados
A gestora destaca que, neste 

ano, pelo menos 60 mil alunos 
receberam certificados em 
cursos a distância. A meta até 
dezembro, indica Simone, é de 
que esse número passe para 80 
mil. Ela ressalta ainda que, em 
termos de ensino presencial, os 
avanços também são notórios, 
principalmente em função 
do Programa de Formação 
Gerencial (PFG), destinado 
a servidores do Senado que 
ocupam cargo de gerência.

— Todos os professores que 
ministram aulas pelo PFG 
foram contratados interna-
mente — afirmou.

As parcerias firmadas com 
outros órgãos, de acordo com 
Simone, também tiveram im-
pacto na queda das despesas. 
Uma delas foi realizada com o 

Tribunal de Contas da União 
(TCU), para o curso Direitos e 
Deveres do Servidor Público, 
que será lançado em outubro.

— O curso já está pronto 
e não houve gastos para o 
Senado. Com isso, estamos 
oferecendo mais um produto 
de muita qualidade. O TCU 
ofereceu, nós fizemos o dese-
nho institucional e o curso foi 
disponibilizado em nossa pla-
taforma Saberes — apontou.

Cursos on-line
O ILB firmou ainda uma 

parceria com a Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG) para a disciplina Lei 
de Acesso à Informação, em 
andamento. Hoje há mais de 
30 cursos a distância gratuitos 
on-line. Os temas, variados, 
tratam do Poder Legislativo, 
orçamento, administração 
pública e política. São cursos 
certificados e abertos a toda a 
população. O endereço é www.
senado.leg.br/ilb.

Simone também relacionou 
a economia e o aumento do nú-
mero de matrículas à maior efi-
ciência nos serviços prestados, 
já que, recentemente, houve a 
unificação das Coordenações 
de Treinamento e de Ensino 
a Distância, com a criação da 
Coordenação de Capacitação, 
Treinamento e Ensino.

— Essa criação trouxe uma 
economia de verbas para 
o Senado e garantiu mais 
agilidade nos processos, 
proporcionando economia 
processual — disse.

Senado economiza 80% em 
capacitação em quatro anos
Paralelamente à redução de gastos, o número de servidores qualificados cresceu, graças a parcerias 
com o TCU e a UFMG e ao aumento de matrículas, tanto nos cursos presenciais quanto nos a distância

A TV Senado transmite, a partir das 9h, audiência pública da Comissão de Direi-
tos Humanos. 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 

 `CdH  Pré-sal
9h Audiência pública sobre a participação 
da sociedade na gestão do pré-sal.

 `AeronáutiCA  reunião
10h Comissão de Reforma do Código Bra-
sileiro de Aeronáutica se reúne.

 `Plenário  Pronunciamentos
14h A sessão é não deliberativa.

 `MP 677/2015  Fundo de energia do ne
14h30 Audiência pública sobre MP que 
autoriza a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco a participar do fundo.

 `AssAssinAto de Jovens  reunião
19h30 CPI que apura o assassinato de jo-
vens faz audiência pública interativa.

 `CCt  Certidão eletrônica
9h Abre pauta com 53 itens projeto que dis-
ciplina a emissão de certidões eletrônicas. 

 `CMA  educação ambiental
9h30 Na pauta de 13 itens, projeto que fixa 
a Política Nacional de Educação Ambiental.

 `CAe  dificuldades fiscais do país
10h Audiência pública interativa para ouvir 
proposta do Movimento Brasil Eficiente.

 `Ce  Acessibilidade no cinema
11h Projeto sobre adaptação de obras cine-
matográficas para pessoas com deficiência 
auditiva ou visual abre pauta de 14 itens.

 `CMo  nelson Barbosa
14h Comissão Mista de Orçamento faz au-
diência com o ministro do Planejamento.

 `violênCiA ContrA MulHer  Web
14h Audiência pública sobre projeto que 
combate atitudes ofensivas contra a mu-
lher na internet.

 `AssAssinAto de Jovens  reunião
14h30 A CPI que investiga o assassinato de 
jovens analisa requerimento.

 `MP 677/2015  relatório
14h30 Comissão aprecia relatório.

 `MP 691/2015  imóveis da união
14h30 Audiência pública sobre a medida 
provisória que trata da transferência da 
gestão de imóveis da União.

 `MP 678/2015  Contratações públicas
15h Comissão que avalia regime de contra-
tações públicas aprecia relatório.

 `Ci  sabatina
8h30 Sabatina de Otavio Luiz Rodrigues 
Junior para o Conselho Diretor da Anatel.

 `CdH/CAs  Hemodiálise
9h Audiência conjunta sobre pacientes que 
precisam de hemodiálise ou aguardam na 
fila de transplante de rim.
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Redução dos gastos com capacitação

R$ 4.433.977

R$ 1.394.633
R$ 896.495 R$ 883.262

(projeção)

2012 2013
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2014 2015

Valores corrigidos pelo IPCA. Os gastos do Interlegis não estão inclusos

Se
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d
a  `Cdr  Aposição de retrato

9h Aposição do retrato de Antonio Carlos 
Valadares na galeria de ex-presidentes.

 `CCJ  reunião deliberativa
10h A PEC 76/2011, que dá aos índios parti-
cipação nos resultados do aproveitamento 
de recursos hídricos, está na pauta.

 `PArlAsul  direitos humanos
10h Representação Brasileira no Parlamen-
to do Mercosul faz audiência sobre direitos 
humanos no Brasil e no Mercosul.

 `Congresso  vetos presidenciais
11h30 Sessão conjunta para análise de vetos 
presidenciais e projetos de lei (PLNs 2, 3 e 4 
de 2015) relativos ao Orçamento.

 `CMo  diretrizes orçamentárias
13h Colégio de Líderes da Comissão Mista 
de Orçamento discute projeto de LDO 2016. 
Às 14h, reunião extraordinária sobre o tema.

 `MP 680/2015  Proteção ao emprego
14h30 Comissão da MP, que cria o Programa 
de Proteção ao Emprego, avalia relatório.

 `PACto FederAtivo  Zona franca
14h30 A Comissão avalia o PLS 319/2015, 
que cria a Zona Franca de São Luís.

 `CPi do FuteBol  Federações estaduais
15h Audiência pública com presidentes das 
federações de futebol de SP, RJ, MG, PE e ES.

 `MP 690/2015  Aumento de tributos
15h Comissão da MP, que eleva taxas de be-
bidas e eletrônicos, avalia plano de trabalho.

 `MP 691/2015  imóveis da união
15h Audiência com prefeitos para discutir a 
MP, que trata da gestão de imóveis da União 
e seu uso para a constituição de fundos.

 `CPi do CArF  depoimentos
9h A CPI ouve a ex-conselheira Meigan Sa-
ck Rodrigues e Alexandre Paes dos Santos. 

 `MP 687/2015  debate
9h Audiência pública sobre a medida, que 
autoriza o reajuste de três taxas federais.

 `Cre  diplomatas
10h Sabatina de Rodrigo do Amaral Souza, 
indicado ao cargo de embaixador do Bra-
sil nas Filipinas, e de Hadil Fontes da Rocha 
Vianna, indicado a embaixador no Uruguai.

 `CMMC  Proposta do Brasil na CoP-21
10h30 Audiência pública com a ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, pa-
ra debater a proposta brasileira à COP-21.

 `CAe  isenção de iPi
14h30 Audiência sobre o PLS 85/2014, que 
isenta do IPI a compra de automóveis para 
instalação de quiosques, trailers ou feira.
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A Comissão de Direitos Hu-
manos (CDH) faz  audiência 
pública hoje, às 9h, para 
debater o projeto de lei que 
acaba com a obrigatoriedade 
da participação da Petrobras 
na exploração dos campos 
de petróleo e gás no pré-sal 
e discutir a participação da 
sociedade na gestão desses 
recursos.

O Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 131/2015, de José Serra 
(PSDB-SP), revoga a participa-
ção obrigatória da estatal na 
exploração do pré-sal, hoje de 
pelo menos 30% do capital dos 
consórcios de exploração. Pela 
lei, na condição de operadora 
única, a Petrobras também é 
responsável pela condução e 
execução, direta ou indireta, 
de todas as atividades de 
exploração, avaliação, desen-
volvimento e produção.

Vão participar represen-
tantes da Associação dos 
Engenheiros da Petrobras, da 
Federação única dos Petrolei-
ros, da Central única dos Tra-
balhadores, da Nova Central 
Sindical dos Trabalhadores e 
da Força Sindical.

José Serra argumenta que, 
atualmente, a Petrobras não 
tem condições de atender 
à exigência de participação 
mínima de 30% nos grupos de 
exploração e produção do pe-
tróleo do pré-sal. Desse modo, 
o fim da  obrigatoriedade 
de participação seria posi-
tivo para ajudar a estatal a 
 recuperar a saúde financeira, 
o que ajudará na recuperação 
das expectativas do mercado.

Os sindicatos e centrais estão 
em campanha para manter 
a Petrobras como operadora 
única, por considerarem im-
portante que o Estado tenha 
o controle sobre as maiores 
reservas de petróleo e gás, as-
segurando assim a “soberania 
energética”.

Direitos de terceirizados podem ser ampliados
Paulo Paim, que prepara relatório na Comissão da Agenda Brasil, critica projeto da Câmara e anuncia que pretende igualar garantias dos terceirizados às dos demais trabalhadores

RELATOR DO PROJETO que 
regulamenta os contratos 
de terceirização de serviços 
(PLC 30/2015), o senador 
Paulo Paim (PT-RS) pretende 
igualar os direitos dos tercei-
rizados aos dos trabalhadores 
contratados de forma direta 
pelas empresas. Paim falou 
sobre o texto que vai entre-
gar à Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional 
(Agenda Brasil) durante audi-
ência pública da Comissão de 
Direitos Humanos (CDH) na 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, sexta-feira.

Paim chamou o projeto 
aprovado na Câmara de “es-
culhambação” e afirmou 
que produziu um resultado 
desastroso em outras nações 
latino-americanas que o ado-
taram. Citou o caso de uma 
instituição bancária mexicana 
que tinha 32 mil funcionários 
e alterou dramaticamente sua 
política após a liberação total 
das terceirizações.

— Demitiram 30 mil, ficaram 
com apenas 2 mil [funcioná-
rios] diretos e depois recon-
trataram os outros 30 mil de 
forma terceirizada. Ganhando 
30% a menos, sem direitos 
e com jornadas de trabalho 
mais longas — afirmou Paim.

O senador pediu o apoio 
das centrais sindicais e dos 
movimentos sociais durante 

a tramitação da proposta na 
Casa. Ele disse que apresen-
tará seu relatório, mas que 
poderá ser derrotado tanto na 
comissão quanto em Plenário.

— Só a pressão da classe 
trabalhadora pode garantir 
a manutenção de algumas 
conquistas históricas.

A reunião de sexta-feira faz 
parte das consultas da CDH a 
representantes de movimen-
tos sociais e de sindicatos em 
todos os estados.

Maximiliano Garcez, do 
Fórum de Defesa dos Traba-
lhadores, informou que, na 
Colômbia, a precarização nas 
relações de trabalho após a 
liberação das terceirizações 
nas atividades-fim tornou 
quase impossível cumprir a 
legislação trabalhista.

— É um aluguel de pessoas, 
em que se leva anos só para 
se descobrir quem é o real 
empregador quando alguém 
entra na  Justiça — disse.

Noemia Porto, da Associa-
ção Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Ana-
matra), disse que a proposta 
como está beneficia apenas 
os donos de empresas e que 
a terceirização já tem servi-
do para mascarar situações 
semiescravagistas tanto no 
campo quanto na indústria.

— Vamos nos transformar 
em um país de empresas sem 
operários, de escolas sem 
professores e de hospitais sem 
médicos — condenou.

Ao final da audiência na 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, foi divulgada a Carta 
de Brasília. O documento, 
aprovado por unanimidade 
por centenas de militantes 
e sindicalistas, conclama o 
Senado a analisar “com serie-
dade” o PLC 30/2015, que tem 
como objetivo regulamentar 
a terceirização. 

— Hoje temos 13 milhões de 
trabalhadores em condição de 
semiescravidão — condenou 
Paim, referindo-se ao total de 
terceirizados no mercado. 

Na opinião do senador, o 

texto como veio da Câma-
ra dos Deputados libera a 
adoção da prática para as 
atividades-fim das empresas.

O senador disse que o país 
passa por uma encruzilhada. 
Haveria uma articulação 
 visando à supressão de di-
reitos sociais, que incluiria 
também a tomada do poder 
“na marra”.

O documento afirma que, 
onde foi aplicada, a liberali-
zação da terceirização para as 
atividades-fim das empresas 
levou à queda do dinamismo 
interno da economia e ao 

aumento das desigualdades 
sociais.

A carta cita que a proposta 
é “degradante” para os traba-
lhadores, pois levou a queda 
de salários, supressão de di-
reitos e aumento da jornada 
nesses países. Paim informou 
que já tem o compromisso de 
apoio dos senadores do Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Bahia e Distrito Federal.

— Aprovar a terceirização 
como a Câmara fez é a mesma 
coisa que jogar a CLT no lixo 
— afirmou, replicando parte 
da Carta de Brasília.

 “CLT está sendo jogada no lixo”, diz a Carta de Brasília 

Sindicalistas acompanham a audiência conduzida pelo senador Paulo Paim na Câmara Legislativa do Distrito Federal

Audiência discute presença obrigatória 
da Petrobras na exploração do pré-salA Campanha Mais Mulhe-

res na Política foi lançada na 
semana passada em Maués 
(AM). Com o apoio do pre-
feito da cidade, Padre Carlos, 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) participou de carreata 
com aproximadamente 400 
motociclistas, do aeroporto até 
o local do lançamento.

O lançamento contou com 
a participação da secretária 
de Governo de Maués, Ruth 
Ana Pinheiro; da deputada 
estadual Alessandra Campêlo 
(PCdoB); da presidente do 
Conselho Estadual dos Direi-
tos da Mulher, Dora Brasil; e de 
representantes de  sindicatos e 
movimentos sociais.

— Estamos aqui para lançar 
a campanha que defende mais 
mulheres nos Parlamentos, 
mas também para saber as 
demandas da população e 
acompanhar a aplicação de 
recursos — disse Vanessa.

A senadora ressaltou a im-
portância da mobilização da 
sociedade pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 98/2015, que reserva 
vagas para cada gênero na 
Câmara dos Deputados, nas 

assembleias legislativas, na 
Câmara Legislativa do DF e 
nas câmaras municipais.

— Já aprovamos a PEC em 
dois turnos no Senado e agora 
falta na Câmara. Defendemos 
uma cota inicial de 10% dos 
assentos dos Parlamentos para 
de fato termos mais mulheres 
nas Casas legislativas. E não 
é para tirar lugar de homem, 
mas para termos uma socieda-
de mais igual, com mulheres 
ajudando a também fazer as 
leis.

Vanessa lembrou que Maués  
(conhecida como a Terra do 
Guaraná) está na história da 
política brasileira, pois veio da 

cidade Eunice Michiles que, 
em 1979, foi a primeira mulher 
a ocupar um lugar no Senado 
depois da princesa Isabel.

— As mulheres ocupam só 
10% das cadeiras legislativas 
no país não por desinteresse, 
mas porque lhes falta apoio nas 
campanhas eleitorais. Somos 
mais da metade da população, 
mais da metade do eleitorado, 
temos maior tempo de estudo.  
Isso precisa mudar — disse.

De acordo com a Procu-
radoria Especial da Mulher 
do Senado, a campanha, no 
Amazonas, já foi lançada em 
Manaus e em outras cidades 
do interior. 

Mais Mulheres na Política é lançada no Amazonas

ACOMPAnHe e PARTICIPe
HOJE, às 9h

` 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

Vanessa Grazziotin (em pé) participa do lançamento da campanha em Maués

Câ
ma

ra 
Le

gis
lat

iva
 do

 D
ist

rito
 Fe

de
ral

Hu
ds

on
 Br

ag
a/

Pro
cu

rad
ori

a E
sp

eci
al 

da
 M

ulh
er 

no
 Se

na
do



4 Brasília, segunda-feira, 28 de setembro de 2015

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

ACONTECEU NO sENAdO

A RECUPERAçãO DA ve-
getação e a preservação do 
meio ambiente estiveram no 
centro do debate promovido 
pela Comissão de Meio Am-
biente na sexta-feira. A audi-
ência, realizada na Fundação 
Universidade de Tocantins, 
em Palmas, foi sugestão de 
 Donizeti Nogueira (PT-TO), 
que presidiu o encontro.

Técnicos, ambientalistas e 
gestores públicos debateram 
o Plano Nacional de Recu-
peração da Vegetação Nativa 
(Planaveg) e os programas de 
regularização ambiental da 
região de Cerrado dos esta-
dos do Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia, conhecida como 
região do Matopiba. Donizeti 
destacou que o Planaveg tem 
por objetivo recuperar 12,5 

milhões de hectares da vege-
tação nativa em 20 anos. 

— É preciso discutir como 
prosperar, usando parte dos 
recursos naturais sem degra-
dar o ambiente — declarou.

Para o senador, é impor-
tante combater a degradação 
ambiental, com a perspectiva 

de construir para as gerações 
futuras a segurança de uma 
vida saudável no país e no 
planeta. 

— Precisamos ter equilíbrio 
entre a necessidade de pros-
peridade e a segurança de 
qualidade de vida — afirmou 
Donizeti.
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 �Em sessão que durou até a madrugada de quarta-feira, o Congresso 
manteve 26 de 32 vetos presidenciais. O principal veto mantido tratava de 
alternativa ao fator previdenciário. Também foram mantidos vetos à PEC 
das Domésticas, a subsídios ao Nordeste em financiamentos do BNDES e à 
exigência de 5 anos de existência para partidos se fundirem a outra legenda.

Congresso decide manter 
26 vetos presidenciais

Recuperação da vegetação 
nativa é discutida em Palmas
Em audiência pública na capital do Tocantins, técnicos e gestores debateram sobre a presevação do 
meio ambiente e analisaram iniciativa que pretende recuperar 12,5 milhões de hectares em 20 anos

Servidores da Justiça acompanham a sessão que votaria veto a reajuste

 �O comandante do Exército, 
general Eduardo Villas Bôas, disse 
em audiência na Comissão de 
Relações Exteriores, na quinta, que 
os projetos da defesa sofrem com o 
corte orçamentário e que há “risco 
real” de regressão nessa área.

 �A socióloga Aracy Lêdo (foto), a 
deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP), 
a ativista Maria Luiza Câmera, a 
ex-deputada Rosinha da Adefal e as 
servidoras do Senado Loni Manica 
e Solange Calmon foram premiadas 
com a Comenda Dorina Nowill.

 �O subsídio a tarifas aeroportuárias 
e a passagens aéreas pode reduzir 
o preço dos voos para a Região 
Norte, disse o ministro da Aviação 
Civil, Eliseu Padilha, em audiência 
pública conjunta da CMA e da CDR, 
na terça-feira. 

 �A CAE aprovou na terça-feira o 
PLS 125/2010, que vai à Câmara. O 
texto, de Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
obriga o fabricante e o importador 
de automóvel a inserir no manual 
do veículo nomes, marcas e códigos 
das principais peças.

CORTeS AMeAçAM áReA DA 
DeFeSA, DIz COMAnDAnTe

COMenDA DORInA nOwILL 
PReMIA SeIS MuLHeReS

PADILHA: SuBSíDIO PODe 
BARATeAR VOO PARA O nORTe

AVAnçA TexTO que OBRIgA 
IDenTIFICAçãO De PeçAS

 �Na terça-feira, a Comissão de 
Ciência e Tecnologia fez audiência 
sobre o Ciência sem Fronteiras. 
Pesquisadores disseram que o  
programa é iniciativa importante 
para a internacionalização da 
educação brasileira.

 �A punição para envolvidos em 
casos de assédio sexual e moral a 
mulheres policiais foi defendida 
em audiência pública interativa 
na Comissão Mista de Combate 
à Violência contra a Mulher, na 
terça-feira. 

DeBATeDOReS DeFenDeM 
CIênCIA SeM FROnTeIRAS

MuLHeReS POLICIAIS 
DenunCIAM ASSéDIO

Senado resgata lustres da época do Palácio Monroe

 �A CAE promoveu, na quarta-feira, debate sobre projeto de lei que 
modifica as regras para formulação do Orçamento. Consultores da Câmara 
e do Senado e representantes de ministérios disseram que a proposta traz 
mais previsibilidade e eficiência ao Orçamento.

PROjeTO COM nOVA RegRA PARA ORçAMenTO ReCeBe APOIO

 �A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou na terça o PLS 28/2014, 
que aumenta sanções para torcidas organizadas que promoverem tumultos, 
conflitos ou atos de vandalismo em estádios e outros lugares. A proposta, do 
senador licenciado Armando Monteiro (PTB-PE), segue para a CCJ.

PROPOSTA AuMenTA PunIçõeS A TORCIDAS ORgAnIzADAS

O Senado acaba de descobrir 
20 lustres feitos de ferro, latão 
e cristal que iluminavam os 
salões do Palácio Monroe, 
no Rio, a sede da Casa entre 
1925 e 1960.

Os lustres estavam guardados 
em caixas de madeira que per-
maneceram lacradas durante 
quase 40 anos — desde que o 
Palácio Monroe foi demolido, 
em 1976 — dentro de um de-
pósito do Senado, em Brasília.

— quando abrimos as caixas, 
descobrimos uma realidade 
maravilhosa — diz o coorde-
nador do Museu do Senado, 
Alan Silva.

São lustres rococós, repletos 
de ornamentos e detalhes — 
bem fiéis às linhas aristocráti-
cas do velho Palácio Monroe.

Antes de serem montados, os 
lustres vão passar por restau-
ração. Com o tempo, parte das 
peças de metal enferrujou. Dos 
cristais, alguns estão trincados.

quando a capital foi trans-
ferida para Brasília, em 1960, 
o Monroe passou a funcionar 
como representação do Senado 
no Rio. Praticamente todo o 
mobiliário do antigo Senado 
ficou no palácio porque des-

toaria do estilo modernista do 
Congresso Nacional.

Com a demolição do Monroe, 
em 1976, uma parte do mobi-
liário foi vendida. Outra parte 
foi remetida para Brasília. Os 
assentos de madeira maciça 
que os senadores ocupavam 
no Plenário, por exemplo, estão 
hoje no Museu do Senado.

quando chegaram a Brasília, 
as caixas que continham os lus-
tres acabaram sendo despreza-
das. Toda a atenção foi dada às 
que trouxeram escrivaninhas e 
cadeiras, que teriam utilidade 
para senadores e funcionários. 
Não era o caso dos lustres.

A decisão de abrir as caixas 

só agora tem a ver com as co-
memorações dos 190 anos do 
Parlamento, que ocorrerão no 
ano que vem. A ideia do Museu 
do Senado é organizar uma 
exposição com peças históricas 
de várias épocas — incluindo 
os lustres do Monroe — ca-
pazes de contar a história da 
instituição.

— Não podemos deixar a 
memória do Senado desapa-
recer — afirma o coordenador 
do museu.

Regularização ambiental foi assunto na reunião presidida por Donizeti (C) 

Funcionário do Senado abre uma das caixas que guardaram lustres por 40 anos

 �Seis vetos ficaram pendentes de votação. Entre eles, o veto ao reajuste do 
Judiciário, o que atrela aposentadorias ao reajuste do salário mínimo e o que 
trata de terrenos de marinha. Nova sessão foi marcada para quarta-feira.

AnáLISe DO ReAjuSTe PARA O juDICIáRIO SeRá nA quARTA
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 � Veja vídeo da Agência Senado:  
http://bit.ly/VideoMonroe

 � Conheça a história do Monroe: 
http://bit.ly/EspecialMonroe

As dificuldades fiscais do 
governo serão debatidas ama-
nhã na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). Os sena-
dores ouvirão uma proposta 
do Movimento Brasil Eficiente 
(MBE). Também serão dis-
cutidos a estrutura da dívida 
pública e a situação de esta-
dos e municípios. A reunião 
foi solicitada por Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE) e 

Alvaro Dias (PSDB-PR).
O coordenador do MBE, Pau-

lo Rabello de Castro, e sua equi-
pe prepararam o documento 
Lei Emergencial de Controle 
Orçamentário a partir de es-
tudos comparados da política 
fiscal de países. Também será 
ouvido o economista da Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
Thiago Custodio Biscuola.

Segundo Alvaro, dados do 

Portal Siga Brasil mostram 
que o pagamento de juros, 
encargos, amortização e refi-
nanciamento da dívida neste 
ano, até 10 de agosto, custou 
R$ 2,9 bilhões ao dia para os 
contribuintes brasileiros.

— Debater a dívida e ajudar a 
pôr fim ao seu ciclo vicioso e ao 
baixo crescimento são tarefas 
que não podem ser negligen-
ciadas pelo Parlamento.

Comissão analisa problemas fiscais e dívida pública


