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Aprovado aumento para 35% 
no limite do crédito consignado

Esther Dweck, Nelson Barbosa, Rose de Freitas e Ricardo Barros na CMO

Cegos acompanham filme com audiodescrição em Curitiba

Ministro anuncia que governo vai 
propor mudanças no Orçamento

Avança texto que dá mais 
acessibilidade ao cinema

O ministro do Planeja-
mento, Nelson Barbosa, dis-
se que o governo encami-
nhará ao Congresso, até o 
final de outubro, alterações 

na proposta orçamentária 
de 2016. O Orçamento já 
enviado prevê déficit, e as 
mudanças decorrem de me-
didas de ajuste fiscal.  5

Projeto aprovado na Comissão de Edu-
cação exige exibição de filmes com audio-
descrição e interpretação em Libras em ao 
menos uma sala por cidade com mais de 
100 mil habitantes. A proposta de Antonio 
Carlos Valadares segue para decisão final 
na Comissão de Direitos Humanos.  6

Os cinco pontos percentuais a mais para desconto no 
salário só poderão ser usados no pagamento de dívidas 
de cartão de crédito. Medida vale para trabalhadores 
da CLT, aposentados, pensionistas e servidores federais

Seguiu para sanção 
presidencial a 
ampliação de 30% 

para 35% do desconto em 
salário para cobrança 
de empréstimos. O texto 
aprovado ontem, derivado 
de medida provisória, 
pretende evitar riscos para 
as instituições financeiras 
e não onerar muito os 

cidadãos que contraem 
esse tipo de empréstimo. 
O relator, Valdir Raupp, 
lembrou que os juros nos 
cartões de crédito são de 
13,5% ao mês, enquanto 
o crédito consignado tem 
taxa média de 2% a 3% para 
trabalhadores da CLT e de 
1,7% a 3,3% para servidores 
públicos.  3

Senadores votam em Plenário a proposta derivada 
de medida provisória editada pelo governo

Entidade aponta soluções para déficit fiscal
Em audiência na Comissão de 

Assuntos Econômicos, o coorde-
nador do Movimento Brasil Efi-
ciente, Paulo Rabello de Castro, 

disse que o governo federal pre-
cisa reduzir o número de impos-
tos e aprovar a Lei de Controle 
Orçamentário.  4

Paulo de Castro, Delcídio do Amaral, Thiago Biscuola e Fernando Bezerra participam do debate

Ed
ils

on
 Ro

dri
gu

es/
Ag

ên
cia

 Se
na

do

Dirigentes evitam 
acusações à CBF 
durante debate  5

Indústrias do Rio 
e de SP rejeitam 
mais impostos  5

União cederá 
imovéis durante 
Olimpíadas  3

Multa para quem 
jogar lixo na rua 
segue à Câmara  8

Seis mil lotéricas 
terão permissões 
renovadas  3

Renan: doação de 
empresa está fora 
da pauta de hoje  2

Senado aprova 
bloqueio de bens 
contra terrorismo  3

Vai para sanção 
aposentadoria de 
servidor aos 75

Mulheres pedem 
proteção contra 
ofensa na internet

O Plenário confirmou 
ontem, por unanimidade, 
modificações feitas pela 
Câmara a projeto do sena-
dor José Serra que regu-
lamenta a aposentadoria 
compulsória aos 75 anos 
para os servidores públi-
cos civis. A exigência de 
regulamentação derivou 
de emenda constitucional 
que elevou de 70 para 75 
anos a compulsória para os 
ministros do Supremo e dos 
tribunais superiores.  3

A necessidade de uma le-
gislação que coíba condutas 
ofensivas na internet (como 
a vingança virtual, com va-
zamento de fotos íntimas) e 
tipifique esse crime foi de-
fendida em debate na Co-
missão Mista de Combate à 
Violência contra a Mulher. 
Segundo as participantes, 
muitas vítimas desse tipo 
de crime são adolescentes 
que, pela fragilidade da ida-
de, podem mais facilmente 
ser levadas ao suicídio.  7
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A TV Senado transmite, a partir das 10h, reunião da Comissão de Constituição 
e Justiça. As reuniões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet (www.sena-
do.leg.br/tv) e em Brasília, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

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 

A SESSãO DO Congresso está 
mantida para hoje, às 11h30, 
mas sem a votação do veto ao 
financiamento de empresas a 
campanhas políticas. A infor-
mação foi dada pelo presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
após reunião de líderes.

O veto ao financiamento de 
empresas foi feito ontem pela 
presidente Dilma Rousseff. 

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, anunciou 
que marcará uma sessão da 
Câmara para o mesmo horário 
da sessão do Congresso caso o 
veto não entre na pauta.

Segundo Renan, a votação 
desse veto seria um “gesto 
inútil” e “sem eficácia”, porque 
quebraria a regra dos 30 dias e 
seria uma confrontação com o 
Supremo Tribunal Federal, o 
“que não seria recomendável”. 
O STF decidiu pela incons-
titucionalidade das doações 
empresariais para campanhas.

Renan disse que, se não for 
possível fazer a sessão do Con-
gresso no horário previsto, será 
convocada uma sessão para 
logo depois da conclusão da 
sessão da Câmara. Para Renan, 
os outros vetos que já constam 
da pauta são prioritários, pois 
tratam de propostas que po-
dem afetar o equilíbrio fiscal.

— Não é possível prejudicar 
o interesse nacional. É preciso 
apreciar os outros vetos.

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes aprovou 
ontem uma proposta que 
homenageia os brasileiros que 
serviram às Forças Armadas 
na 2ª Guerra Mundial e outra 
que destaca a figura do sena-
dor Ramez Tebet (1936-2006) 
com a atribuição de seu nome 
à Lei da Recuperação Judicial.

O primeiro projeto é o PLS 
4/2015, de Paulo Paim (PT-
RS), que sugere a inscrição dos 
militares no Livro dos Heróis 

da Pátria. A comissão aprovou 
o substitutivo de Dário Berger 
(PMDB-SC). O texto volta à 
pauta da próxima reunião, 
para turno suplementar de 
votação.

A segunda proposta é o PLS 
314/2014, do ex-senador Ru-
ben Figueiró. O autor destaca 
na proposta a participação de 
Ramez Tebet na elaboração 
do texto que resultou na Lei 
da Recuperação Judicial. O 
texto agora vai para a Câmara.

Randolfe Rodrigues (AP) 
formalizou ontem a desfilia-
ção do PSOL e o ingresso na 
Rede Sustentabilidade. Ele 
disse não guardar ressen-
timento do PSOL, descrito 
como “partido irrepreensível”.

— Entro na Rede não para 
abandonar minhas convic-

ções, mas para reafirmá-las. 
Não mudo de caminho, sim-
plesmente encontro um novo 
jeito de caminhar.

O PSOL deixa de ter repre-
sentante no Senado. A Rede 
integra o Bloco Socialismo e 
Democracia, que inclui PSB, 
PPS e PCdoB.

Renan: pauta de hoje exclui 
veto a doação de empresas

Proposta que permite financiamento de campanha eleitoral por pessoas jurídicas foi vetada ontem por 
Dilma. Presidente do Congresso afirmou que aguardará o prazo de 30 dias antes de pôr veto em análise

Humberto critica PEC 
do financiamento 
empresarial

Dinheiro de pessoa 
jurídica induz 
corrupção, diz Fátima

Comissão aprova homenagem para 
brasileiros que lutaram na 2ª Guerra

Randolfe formaliza saída do PSOl e 
ingresso na Rede Sustentabilidade

 `CI  Sabatina
8h30 Sabatina de Otavio Luiz Rodrigues 
Junior, indicado ao Conselho Diretor da 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). Após, análise de requerimentos. 

 `CdH/CAS  Pacientes renais
9h Audiência interativa conjunta discute 
problemas de pacientes que precisam de 
hemodiálise ou de transplante de rim. 

 `CdR  Reunião deliberativa
9h Aposição do retrato de Antonio Carlos 
Valadares na galeria de ex-presidentes da 
comissão. Após, reunião deliberativa.

 `CCJ  Fundo nacional de Segurança
10h Na pauta, o PLS 72/2014, que destina 
a estados e municípios parte dos recursos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública.

 `Ce  dia do nanismo
10h Audiência interativa debate a insti-
tucionalização do Dia Nacional do Nanis-
mo no Brasil.

 `PARlASul  direitos humanos
10h Representação Brasileira no Parlasul 
faz audiência pública sobre direitos hu-
manos no Brasil e no âmbito do Mercosul. 

 `PReSIdênCIA  Sessão do Congresso
11h30 Renan Calheiros preside sessão 
conjunta do Congresso. Às 15h30, recebe 
representantes da Associação Nacional 
dos Desembargadores. Às 16h, preside a 
ordem do dia.

 `CongReSSo  Vetos
11h30 Sessão conjunta do Congres-
so para analisar o Veto 37/2015, os 
destaques apresentados aos Ve-
tos 21, 25, 26, 29, 31 e 33 de 2015 e os Pro-
jetos de Lei do  Congresso 2, 3 e 4 de 2015.

 `CMo  orçamento 2016
13h A comissão discute o projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para 2016. 
Às 14h, reunião extraordinária.

 `PlenáRIo  Sessão deliberativa
14h Na pauta, o PLS 281/2012, sobre 
 comércio eletrônico.

 `AgendA BRASIl  Recursos naturais
14h30 A Comissão Especial do Desenvol-
vimento Nacional analisa o PLS 341/2013, 
que incentiva o uso integrado dos recur-
sos naturais na aquicultura conjugada à 
agricultura, e mais oito itens.

 `MP 680/2015  Proteção ao emprego
14h30 A comissão da MP do Programa de 
Proteção ao Emprego analisa relatório. 

 `MP 691/2015  Imóveis da união
15h Audiência com prefeitos para dis-
cutir a MP que trata da transferência da 
gestão de imóveis da União e seu uso 
 para a constituição de fundos.

 `MP 690/2015  Tributos para bebidas
15h A comissão responsável pela MP, que 
eleva tributos para bebidas e produtos 
eletrônicos, analisa plano de trabalho.

Por motivos técnicos, os pronunciamentos de senadores no Plenário depois das 21h 
de ontem serão publicados na próxima edição do Jornal do Senado.

ADIAMEntO

O presidente do Senado, Renan Calheiros, em reunião com líderes partidários

Pedidos de marcas e patentes 
deverão ser examinados em até 
180 dias pelo Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial 
(Inpi). É o que determina o PLS 
316/2013, aprovado ontem 
pela Comissão de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (CCT). 
O projeto segue para a Câmara, 

se não houver recurso para 
votação no Plenário.

O autor, Paulo Paim (PT-RS), 
diz que a criação industrial 
no Brasil aumentou, graças à 
proteção da Lei 9.279/1996, 
que regula a propriedade in-
dustrial. No entanto, observa, 
a morosidade do processo 

de concessão de patentes e 
registro de marcas ainda é um 
obstáculo para inventores e 
empresários. A intenção do 
senador é fomentar a eficiência 
do Inpi, já que, para cumprir 
o prazo fixado no projeto, o 
governo federal deverá investir 
na estrutura do instituto. 

A Medida Provisória (MP)  
691/2015, que flexibiliza a alie-
nação de imóveis em terrenos 
de marinha (faixas de terra às 
margens do litoral e rios nave-
gáveis), poderá trazer prejuízos 
a quem já pagou por esses 
espaços ao longo dos anos.

Em exame no Congresso, a 
MP exclui os terrenos situa-
dos numa faixa de segurança. 
Portanto, praticamente todos 
os imóveis a 30 metros da praia 
não poderão ter a propriedade 
consolidada pelos seus ocu-
pantes, o que significará uma 
grande injustiça com milhares 
de famílias que moram na orla.

O alerta foi feito ontem pelo 

relator da MP, deputado Lelo 
Coimbra (PMDB-ES), em au-
diência pública na comissão 
mista que examina a medi-
da, presidida pelo senador 
Roberto Rocha (PSB-MA). O 
relator também reclamou de 
dispositivo da MP que atribui 
poder discricionário ao mi-
nistro do Planejamento para 
decidir subjetivamente quais 
imóveis poderão ser vendidos. 
Na avaliação do deputado, o 
dispositivo poderá estabelecer 
“um balcão de interesses”:

— Se a intenção do governo é 
fazer caixa, por que incluir imó-
veis que já se encontram nessa 
faixa e que nada impediriam 

a manutenção da segurança?
O senador Ricardo Ferraço 

(PMDB-ES) lamentou que a 
União ainda considere como 
patrimônio as ilhas costeiras 
localizadas em sedes de muni-
cípios, mesmo com mudança 
promovida por uma PEC de 
2005. O representante da Secre-
taria do Patrimônio da União, 
Patryck Araújo Carvalho, expli-
cou que a emenda retirou da 
propriedade da União apenas 
o interior da ilha, mas manteve 
o terreno de marinha.

— Querem usar de chicana 
jurídica para continuar arreca-
dando recursos com os imóveis 
— contestou Ferraço.

Projeto fixa prazo para exame de pedido de patente 

Relator vê falha em MP sobre terrenos de marinha

Fátima Be-
zerra (PT-RN) 
se manifestou 
contra a PEC 
113/2015, que 
trata do financia-
mento de empresas a campa-
nhas políticas. A senadora disse 
que a proposta se contrapõe à 
recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal que declarou 
inconstitucional a contribuição 
de empresas.

— Vamos realizar as eleições 
de 2016 sem esse instrumento 
nefasto. A influência do poder 
econômico tem sido indutor 
dos grandes escândalos de 
corrupção e de impunidade.

O líder do PT, 
Humberto Cos-
ta (PE), se dis-
se preocupado 
com a notícia 
de que há um 
acordo entre os presidentes 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
e do Senado, Renan Calheiros, 
para votar nesta semana no 
Senado a PEC que legaliza o 
financiamento empresarial 
de campanha.

Essa PEC já foi aprovada, 
em dois turnos, pela Câmara.

— Estamos dispostos, sena-
dores de diversos partidos, a 
jogar uma pá de cal sobre essa 
PEC aqui no Plenário.
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O Plenário aprovou on-
tem, por unanimidade, as 
mudanças feitas na Câmara  
a projeto de lei comple-
mentar do senador José 
Serra (PSDB-SP) que regu-
lamenta a aposentadoria 
compulsória aos 75 anos 
para o servidor público, com 
proventos proporcionais. A 
medida deverá valer apenas 
quando o servidor optar por 
permanecer em serviço até 
essa idade. 

De acordo com o PLS 
274/2015, que segue a san-
ção presidencial, a nova 
regra envolve os servidores 
civis do Executivo, do Judici-
ário, do Ministério Público, 
das defensorias públicas e 
dos tribunais e dos conse-
lhos de contas.

Na Câmara foram aco-
lhidas duas emendas pelo 
relator, deputado Sóstenes 
Cavalcante (PSD-RJ). A 
primeira, do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-
SP), revoga dispositivo da 
Lei Complementar 51/1985 
para permitir ao servidor 
público policial se aposen-
tar compulsoriamente pela 
nova regra, em vez daquela 
prevista atualmente, de 65 
anos. A segunda, da deputa-
da Jô Moraes (PCdoB-MG), 
cria uma transição para a 

aplicação da regra aos servi-
dores do corpo diplomático.

A exigência da regulamen-
tação derivou da Emenda 
Constitucional 88/2015, que 
aumentou de 70 para 75 anos 
o limite de aposentadoria 
compulsória para os minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), dos tribunais 
superiores e do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

(Com Agência Câmara)

O Senado aprovou o projeto 
que cria uma ação judicial 
específica para bloqueio de 
bens de pessoas ou empresas 
citadas pelo Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas como 
financiadores de terrorismo. 

O PLC 95/2015 foi relatado 
em Plenário por Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) e agora 
retorna ao exame da Câmara.

Atualmente, as resoluções 
do conselho são cumpridas 
por meio de ação ordinária, 
que segue o rito estabelecido 
no Código de Processo Civil, 
muitas vezes com lentidão. O 
governo argumenta que esse 
sistema atrasa o cumprimento 
das resoluções internacionais, 
prejudicando as investigações 
de crimes graves e colocando o 

Brasil sob pressão internacio-
nal. O texto também permite 
a aplicação da ação nos casos 
de cooperação jurídica entre 
países.

De acordo com o texto apro-
vado, assim que a resolução for 
recebida, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) terá 24 horas para 
propor a ação de indisponibi-
lidade de bens de pessoas ou 
empresas. O juiz também terá 
24 horas para decidir se manda 
bloquear imediatamente os 
bens. Se ele deferir o pedido e 
o bloqueio for feito, o interes-
sado será comunicado para 
apresentar, no prazo de dez 
dias, os argumentos contra o 
bloqueio.

Além de bancos, corretoras 
e bolsas de valores e agências 

de câmbio, também estão 
sujeitas ao cumprimento da 
decisão judicial seguradoras, 
administradoras de cartões 
de crédito, empresas de arren-
damento mercantil, pessoas 
físicas ou jurídicas que atuem 
na intermediação da transfe-
rência de atletas e aqueles que 
comercializam bens de luxo ou 
imóveis, entre outros.

As medidas serão adotadas 
também, no que couber, pelas 
corregedorias de Justiça dos 
estados e do DF, pelas Agências 
Nacionais de Aviação Civil 
(Anac) e de Telecomunicações 
(Anatel), pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (Dena-
tran), pelas capitanias dos 
portos e por outros órgãos de 
registro público competentes.

Projeto que torna válidas as 
permissões de agências loté-
ricas prorrogadas pela Caixa 
Econômica Federal em 1999 
foi aprovado pelo Senado. O 
PLC 143/2015 segue para san-
ção. Pelo texto, as permissões 
outorgadas até 15 de outubro 
de 2013 terão renovação auto-
mática por 20 anos, conforme 
previsto na Lei 12.869/2013 
(Lei dos Lotéricos).

Para unificar o regime 
jurídico das lotéricas, o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) publicou um acórdão, 
também em 2013, determi-
nando à Caixa a realização 
de licitação para as 6.310 
lotéricas envolvidas nessa 

prorrogação em 1999. Essas 
agências funcionavam apenas 
por credenciamento da Caixa, 
forma adotada anteriormente 
à Lei 8.987/1995, que passou a 
exigir licitação. Para o TCU, a 
Lei dos Lotéricos não poderia 
reatroagir para ser aplicada a 
essas permissões.

O projeto foi aprovado por 
unanimidade. O relator em 
Plenário, Blairo Maggi (PR-
MT), disse que a proposta 
garante segurança jurídica 
aos lotéricos, “que oferecem 
uma gama enorme de serviços 
à população, especialmente 
nas cidades pequenas, e que 
vão aonde os bancos não 
querem ir”.

O Plenário aprovou ontem 
o Projeto de Lei de Conversão 
13/2015, proveniente da Medi-
da Provisória 679/2015. A MP 
permite o uso de imóveis da 
União e dá garantia de forne-
cimento de energia elétrica nas 
Olimpíadas de 2016, no Rio. 
Também facilita a concessão 
de vistos para estrangeiros que 
virão para os Jogos. O texto se-

gue para sanção presidencial.
A MP coloca imóveis da 

União, inclusive do Minha 
Casa, Minha Vida, à dispo-
sição para a hospedagem 
de profissionais envolvidos 
com os Jogos Rio 2016, como 
jornalistas e árbitros, além de 
famílias desalojadas devido às 
obras para o evento. Depois 
das Olimpíadas, os imóveis 

deverão ser repassados para 
os beneficiários finais.

Além disso, a medida per-
mite às distribuidoras de 
energia realizar as atividades 
necessárias para garantir o 
fornecimento temporário 
nas áreas relacionadas às 
Olimpíadas. Para tanto, serão 
repassados recursos previstos 
no Orçamento para a Conta de 

Desenvolvimento Energético 
(CDE). Uma mudança aprova-
da pela comissão que analisou 
o texto condiciona os repasses 
às empresas de energia à exis-
tência de recursos na CDE.

Foi rejeitado o pedido de 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
que permitiria incluir no texto 
a previsão de adicional de 
fronteira para auditores fiscais.

A PEC 104/2007, que acei-
ta o tempo de serviço militar 
como título de concursos, 
volta à Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) para 
análise de emenda apresen-
tada após cinco sessões de 
discussão em Plenário.

Vai a sanção limite maior 
para crédito consignado
Senado aprovou medida que amplia de 30% para 35% do salário o teto para endividamento com 
débito direto na folha. Os 5 pontos percentuais a mais só podem ser usados para dívidas com cartão
O LIMITE MáxIMO de endi-
vidamento com empréstimo 
consignado deve subir. O 
Senado aprovou a medida 
provisória (MP 681/2015) 
que amplia de 30% para 35% 
do salário o teto para esse 
tipo de empréstimo, cobra-
do diretamente na folha de 
pagamento.  A MP segue para 
sanção presidencial.

Os cinco pontos percentuais 
extras, no entanto, apenas 
podem ser usados para quitar 
dívidas com cartão de crédito, 
inclusive em saques nesse tipo 
de cartão. O limite é válido 
para trabalhadores com con-
trato regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
para aposentados e pensionis-
tas do INSS e para servidores 
públicos federais.

O governo federal alegou, ao 
editar a MP, que o mercado de 
crédito está em um momento 
de “contração relevante”. Dian-
te disso, o aumento no limite 
do crédito consignado para 
cartões de crédito é, segundo 
o Palácio do Planalto, uma 
opção interessante, pois não 
traz riscos para as instituições 
financeiras nem onera muito 
os tomadores.

O relator da MP, Valdir 

 Raupp (PMDB-RO), reconhe-
ceu o mérito da proposta.

— A mudança é positiva, 
pois o crédito consignado é um 
dos mais baratos — afirmou.

Diferença
Segundo o senador, enquan-

to no crédito pessoal a média 
dos juros gira em torno de 
6,50% e, nos cartões de crédito, 
13,50% ao mês, o crédito con-
signado tem média de juros de 
2% e 3% para trabalhadores 
regidos pela CLT. Os servido-
res públicos pagam juros que 
variam de 1,7% a 3,3% e para 
os aposentados e pensionistas 
do INSS as taxas são de 2,14% 
a 3,06%.

A presidente Dilma Rousseff 
vetou, em maio, o aumento 
de 30% para 40% do teto do 
crédito consignado, quando 
sancionou a Lei 13.126/2015, 
decorrente da MP 661/2014. 

Inflação
O argumento do governo 

para derrubar a mudança foi 
que poderia comprometer a 
renda das famílias além do 
desejável e levar ao aumento 
da inadimplência, compro-
metendo o esforço do governo 
federal no combate à inflação. 

Após o veto, o governo 
editou a MP 681/2015, que 
considerou mais razoável do 
que a anterior.

Plenário confirma aposentadoria 
compulsória aos 75 para servidor

Volta à Câmara projeto sobre ações antiterrorismo Permissões para mais de 6 mil 
agências lotéricas são aprovadas

Imóveis da União serão cedidos a equipes de apoio durante Olimpíada PEC aceita serviço 
militar como 
título em concurso

Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP) apresentou  
requerimento cobran-
do a tramitação do PLS 
710/2011, que regula-
menta o direito de greve 
do servidor público. Ele 
disse que a proposta está 
parada na Comissão de 
Direitos Humanos (CDH), 
sob a relatoria de Paulo 
Paim (PT-RS).

— O senador Paulo Paim 
chegou a dizer em audi-
ência pública e cito notas 
taquigráficas: “Consegui 
segurar o maldito projeto”. 

Paim se comprometeu 
a colocar a proposta em 
votação na CDH.

Aloysio Nunes cobra 
votação sobre greve  
no funcionalismo

Plenário aprovou medida para trabalhadores da CLT, servidores e aposentados
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C r i s t o v a m 
Buarque (PDT-
DF) disse que o 
país tem o desa-
fio de recuperar 
a economia e 
de reorientá-la 
para definir novos rumos sem 
que seja apenas pela produção 
de matérias-primas para o 
mercado externo.

Ele manifestou temor de que 
o governo use a inflação para 
driblar a escassez de recursos, 
deixando de lado o corte de 
gastos e a responsabilidade 
fiscal e apostando na desva-
lorização da moeda.

— Temos evitado isso na 
nossa história. Em vez de um 
projeto civilizatório, estamos 
fazendo dribles para enganar, 
a cada momento, cada grupo. 
Os tropeções repetidos estão 
levando o governo a um des-
crédito profundo, que exige 
recuperação e reorientação

A taxa de de-
semprego no 
país  at ingiu 
8,6% no período 
de maio a julho , 
disse Ana Amé-
lia (PP-RS). A 
senadora considerou os dados, 
divulgados pelo IBGE, como 
“alarmantes”. É a maior taxa 
da série histórica do indicador, 
que começou em 2012, e a séti-
ma elevação. No confronto com 
o mesmo trimestre de 2014, o 
número de desempregados 
cresceu 1,8 milhão: alta de 
26,6% em um ano.

— O desemprego continua, 
portanto, subindo a patamares 
preocupantes. Precisamos 
encontrar caminhos para que 
não se agrave essa situação.

Ana Amélia ainda elogiou a 
iniciativa da Prefeitura de Ben-
to Gonçalves (RS) de isentar de 
ISS os empreendimentos que 
se instalarem no município.

O Brasil pre-
cisa de uma re-
estruturação do 
Estado e de suas 
carreiras, disse 
Walter Pinheiro 
(PT-BA). Para 
o senador, são necessários 
mais respeito aos servidores 
públicos e mais eficiência na 
administração. Para o senador, 
as diversas categorias que 
pedem aumentos salariais 
mostram que a estrutura pú-
blica não está bem estruturada 
e que o Estado precisa definir 
as funções que merecem pla-
nos de carreira e salários mais 
modernos para evitar a evasão 
de profissionais e estimular o 
servidor público.

— Que Estado precisamos 
ter para continuar enfrentando 
as crises e prestando o serviço 
à população brasileira? É esse 
debate qualificado que eu não 
vejo — declarou.

A senadora 
Gleisi  Hoffmann 
(PT-PR) citou 
dados do Bole-
tim de Custeio 
Administrativo, 
divulgado pelo 
Ministério do Planejamento, 
mostrando o esforço do gover-
no nos últimos 13 anos para 
cortar despesas com custeio e 
pessoal e aumentar despesas 
com investimentos e com a 
área social. Ela apontou que 
as despesas com pessoal, que 
em 2002 representavam 5% 
do PIB, hoje não passam de 
4%. As despesas com inves-
timentos, que em 2002 eram 
de 0,9% do PIB, hoje estão 
em 1,4%; e as despesas na 
área social contam hoje com 
9,6% do PIB, em vez dos 6,7% 
em 2002.

— Aumentamos as despe-
sas em investimentos, saúde, 
educação e proteção social. 

Documento 
da Fundação 
Perseu Abra-
mo com alter-
nativas ao ajuste 
fiscal adotado 
pelo governo 
recebeu elogios de  Lindbergh 
Farias (PT-RJ). O texto foi 
organizado por mais de cem 
economistas. 

Preservação do emprego e da 
renda, redução de juros e ma-
nutenção de gastos sociais são 
alguns dos temas abordados no 
documento. Para Lindbergh, o 
governo tem adotado propos-
tas que favorecem os bancos 
e fundos de investimento. Na 
opinião do senador, o principal 
problema do ajuste é a política 
monetária do Banco Central. 
Segundo ele, de janeiro a julho 
o país destinou R$ 288 bilhões 
para o pagamento dos juros da 
dívida contra R$ 148 bilhões 
em igual período de 2014.

O COORDENADOR DO Movi-
mento Brasil Eficiente (MBE), 
Paulo Rabello de Castro, de-
talhou ontem à Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
o documento Agenda Brasil 
2015–2022: proposta para o 
avanço acelerado do país, plano 
elaborado pelo movimento de 
economistas e empresários 
para superar as dificuldades 
fiscais enfrentadas pelo Brasil.

— Estamos diante do maior 
déficit orçamentário de todos 
os tempos. Esta crise é rescaldo 
de um Plano Real incompleto, 
que foi monetário, mas nunca 
chegou a ser fiscal. Foi gerada 
pelo modelo de expansão 
continuada do gasto público. 
Todos estes 20 anos de cons-
trução penosa da estabilização 
da moeda estão em risco gra-
víssimo, tendo em vista esses 
R$ 530 bilhões de encargos 
anuais sobre o endividamento 
público — disse Castro, que é 
doutor em economia pela Uni-
versidade de Chicago (EUA).

Imposto
Enquanto para o setor públi-

co o principal ponto defendido 
pelo MBE foi a aprovação da 
Lei de Controle Orçamentário, 
para a área empresarial o des-
taque é a implementação de 
um programa de simplificação 
tributária, condensando oito 
tributos em apenas dois: um 
imposto nacional a ser parti-
lhado entre União, estados e 
municípios e o novo Imposto 
de Renda.

Tanto os mecanismos de 
controle orçamentário quanto 
a revisão do sistema tributário 

já estão sendo tratados pelo 
Congresso Nacional.

Previsto na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, o Conselho 
de Gestão Fiscal foi apontado 
como fundamental para o 
reordenamento das contas 
públicas e, por isso, está con-
templado na proposta da Lei 
de Controle Orçamentário. 
Foi nessa perspectiva que o 
coordenador do MBE defendeu 

a aprovação de um projeto de 
Paulo Bauer (PSDB-SC) que 
busca não só viabilizar a ins-
talação e o funcionamento do 
conselho, mas também ampliar 
as atribuições (PLS 141/2014 
— Complementar).

— Precisamos aprovar um 
conselho que nos dê notícia, 
cotidianamente, do que se 
faz na área fiscal, a exemplo 
do acompanhamento mensal 

da inflação feita pelo Copom 
[Conselho de Política Mone-
tária] — reivindicou Castro.

O projeto já está pronto para 
ser votado pela Comissão Es-
pecial do Desenvolvimento Na-
cional, criada no Senado para 
analisar os projetos da Agenda 
Brasil. A relatora, Simone Tebet 
(PMDB-MS), recomendou a 
aprovação da proposta.

— O Conselho de Gestão Fis-

cal criado pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal é impossível  
[hoje] de ser implementado. 
Precisamos definir com clare-
za como o conselho deve ser, 
cabendo a lei ordinária dizer 
[posteriormente] como será a 
composição — explicou Bauer.

A Lei de Controle Orçamen-
tário pleiteada pelo MBE vai, 
porém, além da estruturação 
do conselho fiscal. Segundo 
Castro, envolve limitação do 
endividamento federal, con-
tenção da expansão anual da 
despesa pública com base no 
crescimento estimado do PIB, 
desindexação das despesas 
correntes e desvinculação de 
receitas a despesas obriga-
tórias.

O MBE se mostrou satisfeito 
com o relatório do deputado 
André Moura (PSC-SE) na 
comissão da Câmara que se de-
dica à simplificação tributária.
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Entidade pede transformação de 8 tributos em 2
De acordo com Movimento Brasil Eficiente, simplificação tributária favoreceria recuperação econômica do país. Grupo também defendeu maior controle orçamentário

Cristovam: desafio 
é definir novo 
rumo à economia

Ana Amélia 
lamenta aumento 
do desemprego

Pinheiro afirma 
que Estado precisa 
ser reestruturado

Gleisi cita esforço 
do governo para 
cortar despesas

Para lindbergh, 
medidas do ajuste 
favorecem bancos

Os encargos com a dívida do 
setor público devem chegar 
a R$ 538,5 bilhões em 2015, 
suficientes para custear 21 
Copas do Mundo. Os dados 
foram apresentados pelo 
economista Paulo Rabello 
de Castro, coordenador do 
Movimento Brasil Eficiente.

Outro participante da au-
diência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos, o 
economista Thiago Custodio 
Biscuola afirmou que esses 
encargos custam R$ 6,50 a 
cada brasileiro diariamente.

Castro defendeu “atuação ci-

rúrgica imediata, sob pena de 
óbito do paciente”, figura que 
usou para descrever o risco de 
se matar, até 2020, qualquer 
perspectiva de crescimento 
econômico. Uma solução pos-
sível, segundo ele, é a adotada 
pela Alemanha, que devia o 
correspondente a 82,5% do 
PIB após a reunificação com 
a Alemanha Oriental.

Para se enquadrar no limite 
de 60% da relação dívida/PIB, 
o Parlamento alemão aprovou 
em 2009 o chamado debt brake 
(freio na dívida), que limitou 
o déficit federal a 0,35% do 

PIB, obrigando o governo a 
fazer cortes lineares nos gastos 
públicos. Como resultado, em 
2014, a Alemanha alcançou 
um excedente orçamentário 
de 18 bilhões de euros ou 0,6% 
do PIB.

O coordenador do MBE dis-
se que o Brasil terá de adotar 
uma medida semelhante com 
urgência, porque os encargos 
financeiros da dívida pública 
já chegam a 8% do PIB, supe-
riores aos da Grécia (4%) e aos 
de Portugal (quase 5%).

Questionado sobre as dife-
renças entre sua proposta e a 

do ministro da Fazenda, Joa-
quim Levy, Castro disse que é 
contrário ao aumento da carga 
tributária — o governo propôs 
a recriação da Contribuição 
Provisória sobre Movimenta-
ção Financeira (CPMF).

Na avaliação do economista, 
em vez de aumentar imposto, 
é preciso fazer uma simplifica-
ção do “manicômio tributário” 
criado pelo governo e adotar 
um esforço nacional pela 
desburocratização.

A audiência de ontem foi 
presidida por Delcídio do 
Amaral (PT-MS).

Dívida do setor público custearia 21 Copas do Mundo, diz economista

Participam da audiência Paulo Rabello de Castro, Delcídio do Amaral, Thiago Custodio Biscuola e Fernando Bezerra Coelho
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O MINISTRO DO Planejamento, 
Nelson Barbosa, afirmou ontem que o 
governo vai encaminhar ao Congresso 
uma mensagem alterando a proposta 
orçamentária de 2016. Barbosa partici-
pou de audiência pública na Comissão 
Mista de Orçamento (CMO).

Segundo ele, os técnicos do Plane-
jamento e os consultores da Câmara 
e do Senado estão trabalhando para 
identificar as despesas que poderão 
ser cortadas no projeto. Enquanto isso, 
o governo negocia outros pontos da 
proposta, como o reajuste de categorias 
do funcionalismo público. O ministro 
explicou que pretende fechar os núme-
ros até o final de outubro.

— Esse trabalho de construção é que 
está levando um tempo maior — disse.

A mensagem modificativa só poderá 
ser acolhida pelo relator-geral da pro-
posta orçamentária, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), se for recebida até o 
início da apreciação do relatório pre-
liminar do projeto, que será colocado 
em votação em 10 de novembro. Barros 
espera que as mudanças cheguem um 
pouco antes, no dia 4.

O envio da mensagem era esperado, 
mas o governo não havia ainda con-
firmado ao Congresso. A necessidade 
decorre das medidas que o Executivo 
anunciou no dia 14 para garantir o su-
perávit primário de 2016, que atingem 
tanto a despesa quanto a receita.

O Executivo lançou um esforço fiscal 
de R$ 64,9 bilhões, necessário para 
cobrir o déficit de R$ 30,5 bilhões da 
proposta orçamentária e gerar um 
superávit de R$ 34,4 bilhões. A men-
sagem modificativa poderá também 
considerar alterações administrativas 
que o governo anunciou que fará, com 
a redução do número de ministérios e 
de cargos comissionados.

Segundo Barbosa, as despesas obri-
gatórias vêm crescendo em ritmo bem 
acima da arrecadação federal. Esse fato, 
somado à impossibilidade de cortar esse 
tipo de despesa, torna maior o desafio 
fiscal de obter superávit primário em 
2016:

— O desafio de fazer o equilíbrio fiscal 
é o cenário de menor receita e de rigidez 
orçamentária.

A última vez que o Poder Executivo 
enviou uma mensagem modificativa ao 
projeto orçamentário em tramitação no 
Congresso foi em 1998.

Na CMO, o ministro defendeu as 
medidas de ajustes anunciadas pelo 
governo. Segundo ele, o pacote faz 
parte do “processo de reconstrução 
do reequilíbrio macroeconômico” que 
dará as bases “para um novo ciclo de 
crescimento”. 

Barbosa disse que o esforço fiscal 
deste ano, entre contingenciamento 
e medidas para elevação da receita, 
soma R$ 134 bilhões, o equivalente a 
2,31% do PIB.

A recriação da CPMF foi um dos 
aspectos mais questionados durante 
o debate. O deputado Samuel Moreira 

(PSDB-SP) criticou o fato de o governo 
querer reduzir o déficit previdenciário 
— justificativa usada para a recriação do 
tributo — só pelo lado da receita, sem 
pensar numa reforma previdenciária.

Barros defendeu a ideia de usar o 
aumento da Cide-Combustíveis para 
elevar a arrecadação, em troca da 
CPMF. A Cide pode ser aumentada por 
decreto presidencial, não necessitando 
de aprovação do Congresso, onde a 
CPMF enfrenta resistência. 

O ministro reconheceu a dificuldade 
para aprovar o tributo, mas disse que 
ele é a melhor saída no momento.

— Apesar das dificuldades, mantemos 
essa proposta como planos A, B, C e D, 
porque é o que consideramos a menos 
distorciva [à economia] — afirmou.

A presidente da CMO, senadora 
Rose de Freitas (PMDB-ES), elogiou 
a “atuação firme e pontual” da equipe 
econômica, principalmente na semana 
passada, quando o governo interveio 
no câmbio para conter a alta do dólar.

(Da Agência Câmara)

Os presidentes da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Paulo Skaf, e da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira, se reuniram ontem 
com o presidente do Senado, Renan 
Calheiros, e manifestaram preocu-
pação com possíveis aumentos de 
impostos.

— É necessário que o governo faça 
um ajuste reduzindo gastos, despe-
sas, desperdícios, e não aumentando 
mais, sobre as costas da sociedade, os 
impostos, que já são muito elevados 
— argumentou Skaf.

Para Gouvêa Vieira, o Senado tem 
a responsabilidade de apresentar um 
caminho para o Brasil, “na medida 
em que o Executivo não está ofere-
cendo esse direcionamento”, para 
retomar o equilíbrio da economia. 

— Se o Executivo não traz ao Con-
gresso as reformas estruturantes que 
nós precisamos, cabe ao Congresso 
oferecer isso à sociedade — disse.

Os presidentes da Fiesp e da Firjan 
criticaram o corte sugerido pelo 
Executivo no Sistema S, que abrange 
nove organizações, entre elas Sesi e 
Senai. Segundo Gouvêa Vieira, no 
Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas 
dependem do serviço Sesi/Senai. 
Ele e Skaf elogiaram o trabalho das 
escolas na formação profissional.

— Não se deve tirar dinheiro de 
onde funciona bem para tapar buraco 
do governo — lamentou Paulo Skaf.

A proposta da equipe econômica é 
redirecionar 30% do que é recolhido 
pelo Sistema S para a Previdência. 
Além disso, o valor destinado ao 
Sistema S que pode ser abatido do 
Imposto de Renda deve ser reduzido.

— O empresariado está muito zan-
gado com isso e muito mais — disse 
o presidente da Fiesp. 

(Da Presidência do Senado)

O presidente da Federação de Fute-
bol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj),  
Rubens Lopes, e o da Federação Minei-
ra de Futebol (FMF), Castellar Modesto 
Guimarães Neto, defenderam ontem  
no Senado a união entre os clubes 
para superar problemas financeiros. 
Ouvidos em audiência pública na CPI 
do Futebol, eles evitaram, contudo, 
respostas diretas sobre  irregularidades 
na Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), foco principal da comissão.

— Não sei de nenhuma irregulari-
dade da CBF e não conheço nenhum 
fato específico que possa agregar às 
investigações desta comissão — disse 
Guimarães, respondendo ao presidente 
da CPI, senador Romário (PSB-RJ).

O vice-presidente do colegiado, 
senador Paulo Bauer (PSDB-SC), quis 
saber se a CBF consulta as federações 
estaduais a respeito da escolha dos lo-
cais para jogos da Seleção Brasileira. Os 
contratos de organização de amistosos 
estão entre os alvos da CPI.

— Nunca fomos consultados —  
contou Lopes. 

O presidente da Ferj opinou, entre-
tanto, que as federações não devem 

participar desse processo, porque, 
para ele, acomodar os interesses de 
27 estados seria “um inferno”.

Bauer também perguntou sobre os 
repasses financeiros da CBF aos esta-
dos e sobre uma possível influência da 
cúpula da entidade no resultado das 
últimas eleições internas, por meio de 
“abuso de poder econômico”. Lopes e 
Guimarães negaram conhecimento 
sobre a denúncia. O primeiro disse que 
os repasses de verbas estão discrimi-
nados no balanço da Ferj. O segundo 
afirmou que uma liminar do Supremo 
Tribunal Federal (STF) o impede de 
falar publicamente do assunto.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) pe-
diu para os presidentes comentarem o 
fato de um número reduzido de times 
concentrar as disputas de títulos e o 
dinheiro dos contratos de televisão.

— Vejo como fundamental a revisão 
do formato dos contratos de televisão. 
Antes, os clubes tinham por meio do 
Clube dos 13 [associação já extinta] 
uma mesa-redonda onde discutiam 
seus interesses, que eram levados de 
forma conjunta. Hoje, falta uma orga-
nização maior — avaliou Guimarães.

Para ele, é impossível chegar a uma 
repartição igualitária das verbas devido 
à diferença de tamanho dos clubes, 
mas é possível reduzir o abismo. Ele 
citou o futebol inglês, onde o montante 
destinado a cada clube da primeira 
divisão é composto de três partes: a 
primeira é um valor igual para todos, 
a segunda depende da classificação do 
time na temporada anterior e a terceira 
é relacionada à audiência atingida 
pelos jogos do qual o clube participou.

Rubens Lopes, da Ferj, também reco-
nheceu que o aspecto econômico é um 

fator de desequilíbrio das competições.
— Os clubes precisam entender 

que, nessa atividade comercial, você 
precisa do seu adversário. Eu posso ter 
o monopólio de um supermercado, por 
exemplo, mas, no futebol, preciso com-
petir com alguém. A previsibilidade do 
resultado é um fator de desinteresse.

Lopes e Guimarães rejeitaram a pro-
posta de limitar o tempo de mandato 
dos dirigentes esportivos.

— Existem parlamentares que têm 
30, 40 anos de mandato — comparou 
o presidente da federação fluminense.
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Governo mandará para o Congresso 
mudança no Orçamento, diz ministro

O ministro Nelson Barbosa fala aos parlamentares, ao lado de Rose de Freitas e Ricardo Barros

Presidente da CPI do Futebol, Romário (C) coordena o debate com Guimarães Neto e Rubens Lopes

Proposta orçamentária havia sido enviada prevendo déficit para 2016. Nelson Barbosa diz que nova mensagem chegará em breve

líderes da indústria 
de SP e Rio criticam 
aumento de impostos

Dirigentes dizem não saber de irregularidades na gestão da CBF

 � Veja o novo cronograma de votação do 
Orçamento 2016: http://bit.ly/cronogramaCMO
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PESSOAS COM DEFICIêNCIA visual e 
auditiva terão acesso a recursos impor-
tantes para facilitar a compreensão de 
filmes em cartaz nos cinemas. Projeto 
aprovado pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) prevê a oferta 
de sistema de audiodescrição em salas 
de cinema para deficientes visuais e 
a tradução do conteúdo da obra exi-
bida para a língua brasileira de sinais 
(Libras) para os deficientes auditivos.

A proposta (PLS 122/2011), do sena-
dor Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), 
torna obrigatória a audiodescrição e a 
tradução para Libras nas projeções de 
filmes nacionais e estrangeiros no país. 

Pelo texto, os dois recursos devem ser 
disponibilizados em, pelo menos, uma 
sala de cinema nas cidades com popu-
lação superior a 100 mil habitantes.

O uso da audiodescrição e da inter-
pretação em Libras vai complementar 
as já obrigatórias legendas em portu-
guês nas produções cinematográficas. 
Segundo o texto, audiodescrição é a 
narração — em língua portuguesa e 
integrada ao som original do filme — 
de elementos sonoros e visuais e de 
outras informações que favoreçam a 
compreensão da produção por espec-
tadores com deficiência visual.

Ao justificar a proposta, Valadares 

ressaltou que os novos recursos são 
um esforço na inserção de pessoas com 
deficiência em “todos os espaços de 
convívio social, de fruição cultural e a 
todas as atividades da vida cotidiana”.

O autor lembra que, no cenário cul-
tural brasileiro, há registros de sessões 
cinematográficas em festivais utilizan-
do a audiodescrição que foram muito 
bem recebidas pelo público. 

O texto altera a Lei 10.098/2000, 
que define normas e critérios para a 
promoção da acessibilidade no país. O 
projeto seguirá agora para análise, em 
decisão final, na Comissão de Direitos 
Humanos (CDH).

Pe
dro

 Fr
an

ça
/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

Hospital privado deve ser obrigado a expor tabela de preços

Doação de recursos a 
universidades pode ter 
destinação específica

Proposta cria regime  
diferenciado para  
construção de escolas

Comissão fará debate 
antes de decidir  
sobre ensino integral

texto insere estudo 
da Constituição nos 
currículos escolares

Hospitais e clínicas priva-
dos podem passar a ser obri-
gados a disponibilizar tabela 
com os preços de serviços, 
consultas, terapias, exames, 
procedimentos, medicamen-
tos e vacinas. A norma deverá 
ser adotada nos serviços pri-
vados de assistência ambula-

torial, diagnósticos, terapias 
e atendimento odontológico.

A medida está em subs-
titutivo de Lídice da Mata 
(PSB-BA) ao PLS 92/2014, do 
ex-senador Jayme Campos, 
aprovado ontem na Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 

Controle (CMA), em decisão 
final.

Ela modificou o texto para 
excluir a exigência de exposi-
ção de tabelas nas unidades 
do SUS, que são custeadas 
pelo Estado, e nas que aten-
dem usuários de planos de 
saúde, por negociarem os 

valores com as operadoras.
A senadora excluiu aten-

dimentos de emergência, 
mesmo que privados, por 
considerar inexequível a 
medida, frente ao número de 
procedimentos e à imprevi-
sibilidade dos atendimentos.

O hospital ou a clínica par-

ticular que descumprirem a 
norma estarão sujeitos às 
sanções do Código de Defesa 
do Consumidor.

Antes de seguir para a Câ-
mara, a matéria será subme-
tida a turno suplementar de 
votação, na próxima reunião 
deliberativa da CMA.

A Comissão de Educação (CE) apro-
vou projeto para determinar que as 
doações feitas às universidades possam 
ser dirigidas a projetos específicos, 
conforme acordo entre os doadores 
e as instituições. O autor da proposta 
(PLS 403/2013), Wilder Moraes (PP-
GO), diz que em vários países é comum 
que pessoas físicas e jurídicas façam 
doações às universidades. No Brasil, 
embora não haja impedimentos a 
essa prática, a legislação é restritiva ao 
impedir as instituições e os doadores 
de definirem de forma autônoma o 
destino dos recursos doados.

O relator, Cristovam Buarque (PDT-
DF), apresentou emenda determinan-
do que, no caso das universidades 
públicas, os recursos das doações 
sejam destinados ao caixa único da 
instituição, com destinação garantida 
às unidades a serem beneficiadas. 

Como a decisão da CE foi terminati-
va, o projeto deve seguir para a Câmara, 
a menos que haja recurso para votação 
em Plenário no Senado.

Projeto que institui regime especial 
de tributação para construção de 
creches e escolas foi aprovado ontem 
pela Comissão de Educação (CE). O 
texto, de Romero Jucá (PMDB-RR), 
assegura à construtora que fizer esse 
tipo de obra redução do pagamento de 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
e da contribuição PIS-Confins, entre 
outros tributos.

Pela proposta (PLS 169/2012), que 
teve apoio do relator, Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), o regime especial vale 
para obras iniciadas ou contratadas 
a partir de 1º de junho de 2012. Deve 
prosseguir até 2018, sendo opcional 
e irretratável enquanto perdurarem 
as obrigações da construtora com os 
contratantes.

Para Jucá, a proposta pode diminuir 
os custos para construção de creches 
e pré-escolas, cuja oferta é responsa-
bilidade dos municípios e do Distrito 
Federal. O texto será analisado agora 
na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE), em decisão final.

A Comissão de Educação decidiu 
que fará uma audiência pública para 
debater projeto que institui a escola de 
tempo integral no ensino fundamental 
(PLS 255/2014). 

A ideia inicial era aprovar logo a pro-
posta, do ex-senador Wilson Matos, que 
constava da pauta. A sugestão para a 
realização da audiência foi de Donizeti 
Nogueira (PT-TO), relator do projeto. A 
seu ver, ainda é necessário aprofundar o 
debate sobre a escola de tempo integral. 
Ele disse ser favorável ao ensino em dois 
turnos, mas ponderou que a qualidade 
precisa ser garantida.

O relator, Cristovam Buarque (PDT-
DF), queria que a proposta fosse votada 
logo, condenando mais um adiamento. 
Nesse caso, segundo ele, a audiência 
serviria para debater as condições para 
garantir a implantação do turno integral.

Cristovam lembrou que incluiu uma 
emenda ao texto para permitir a im-
plantação gradativa do turno integral, 
para ele, medida que afasta temores 
com relação ao impacto orçamentário.

As escolas de ensino fundamental e 
médio devem passar a ofertar aos alu-
nos, entre os conteúdos curriculares, a 
introdução ao estudo da Constituição. É 
o que sugere texto substitutivo a projeto 
(PLS 70/2015) aprovado pela Comissão 
de Educação (CE) ontem.

O autor do projeto é Romário (PSB-
RJ), que preside a comissão. O relator, 
Roberto Rocha (PSB-MA), propôs subs-
titutivo. A proposta original sugeria a 
criação de nova disciplina, mas o relator 
observou que a indicação de disciplinas 
específicas deve ser competência dos 
educadores, e não do Congresso, e que 
“as deliberações curriculares devem 
ocorrer de forma conjunta e articulada, 
e não mediante proposições avulsas”. 
Por isso, optou apenas pela sugestão 
de abordagem do novo conteúdo como 
parte de disciplinas já existentes.

Em decisão final, o texto voltará à 
pauta na próxima reunião, para análise 
em turno suplementar. Se for confir-
mada a versão aprovada, deve seguir 
diretamente para a Câmara.

Comissão aprovou proposta que exige exibição de filmes com audiodescrição e interpretação em Libras em ao menos uma sala por cidade com mais de 100 mil habitantes

Projeto dá mais acessibilidade a sala de cinema

Valadares é autor do projeto, que segue para a 
análise final da Comissão de Direitos Humanos
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PARTICIPANTES DE AUDI-
êNCIA pública da Comissão 
Mista de Combate à Violência 
contra a Mulher defenderam 
ontem a necessidade de uma 
legislação que coíba condutas 
ofensivas na internet e tipifique 
esse crime. Segundo as debate-
doras, o ordenamento jurídico 
atual não está preparado para 
resolver os casos de vingança 
virtual, com vazamento de 
fotos íntimas.

Promotora da 2ª Vara de 
Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher da Bahia, 
Sara Gama Sampaio disse que 
a ideia de vingança virtual é 
diretamente associada à cultura 
que questiona a moralidade 
sexual da mulher por ter se 
deixado filmar ou fotografar 
nua. Para ela, o que tem que 
estar em jogo não é a liberdade 
sexual da mulher, mas o fato de 
alguém usar as imagens para 
causar prejuízo à dignidade 
e intimidade de outra pessoa.

Sara ressaltou que, a cada dez 

imagens relacionadas a sexo 
postadas, oito são de mulheres.

— Não podemos ignorar isso. 
É perspectiva de gênero. Temos 
que abordar sob essa ótica.

A secretária-adjunta de En-
frentamento à Violência contra 
as Mulheres da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, 
Aline Yamamoto, chamou a 
atenção para a necessidade de 
aprimoramento da legislação. 
Ela citou pesquisa que mostra 
que 66% das mulheres e 57% 
dos homens enviam conteúdo 
íntimo pela rede. 

— Norma socialmente cons-
truída pune a mulher pelo 
exercício livre da sexualidade. 
Para o homem, ter uma foto 
íntima divulgada não é motivo 
de julgamento moral — disse.

Adolescentes
A deputada estadual Tia Ju 

(PRB-RJ) relatou dados da 
Central Nacional de Denúncias 
de Crimes Cibernéticos: de 1,2 
mil pedidos de ajuda e orien-

tação psicológica atendidos 
pela SaferNet Brasil em 2014, 
222 foram de situações que 
envolviam vazamento de fotos 
íntimas. Um quarto das vítimas 
tinha tinha entre 12 e 17 anos.

A deputada destacou que, 
devido à fragilidade na adoles-
cência, muitas meninas vítimas 
do crime cometem suicídio. 
Para ela, o ambiente escolar é 
uma ferramenta para orientar 
as meninas a buscar ajuda.

— As leis propostas nesta 
Casa também são de suma 
importância para trazer a tipifi-
cação do crime — acrescentou.

A coordenadora da Clínica de 
Direitos Humanos da UFMG, 
Camila Silva Nicácio, deu su-
gestões para a nova lei. Para ela, 
o tipo penal deve independer 
do gênero, já que a violação 
de imagens também pode ser 
feita de uma mulher contra 
outra mulher. Camila também 
sugeriu o aumento de pena se 
houver relação afetiva entre a 
vítima e o agressor.

A comissão parlamentar de inquérito que 
investiga o assassinato de jovens vai pedir ao 
Executivo e ao Judiciário de todas as unidades 
da Federação informações sobre a quantidade 
de jovens entre 12 e 29 anos mortos entre janeiro 
de 2014 e outubro deste ano em intervenções 
policiais. O pedido foi aprovado ontem pela CPI.

A comissão também quer saber a raça e o sexo 
das vítimas, o número de jovens desaparecidos 
no período e a quantidade de policiais assassi-
nados. Os requerimentos foram apresentados 
pelo relator da CPI, Lindbergh Farias (PT-RJ), 
que considerou necessário contatar as famílias 
para conhecer os desfechos das ocorrências.

— Haverá um compromisso oficial do Senado, 
assumido pelos pesquisadores que receberem 
os dados, de não divulgar as identidades das 
vítimas nem dos seus familiares — salientou.

Lindbergh quer ainda o acesso ao número de 
inquéritos de autos de resistência ou morte em 
decorrência de intervenção policial encaminha-
dos ao Ministério Público de cada estado de 
2007 a 2014 e que a CPI ouça representantes de 
instituições envolvidas no combate à violência.

O relator da medida provisória que trata da 
aplicação do Regime Diferenciado de Contra-
tações Públicas (RDC) às licitações e contratos 
no âmbito da segurança pública, deputado 
Jovair Arantes (PTB-GO), apresentou parecer 
na comissão mista que analisa a matéria. 
Jovair inseriu no texto da MP 678/2015  uma 
das propostas do relatório final da CPI do 
Sistema Carcerário, encerrada na Câmara. 
A comissão sugeriu a regulamentação do 
seguro-garantia para contratações públicas 
que preveja a retomada do objeto contratual 
sob a responsabilidade do segurador.

O relator também acatou 10 das 72 emen-
das apresentadas à medida. Entre elas, a que 
prevê o uso de arbitragem e mediação em 
caso de conflitos nos contratos firmados sob 
as regras do RDC, de iniciativa do senador 
Romero Jucá (PMDB-RR).

Após a leitura do parecer, houve pedido 
de vista coletivo. O presidente da comissão, 
senador José Medeiros (PPS-MT), suspendeu 
a reunião, que será retomada amanhã, às 15h, 
para apreciação do relatório.

Aécio: mudança 
em controladoria 
será retrocesso

Pacientes renais 
precisam de apoio, 
diz Amorim

Vanessa critica 
desigualdade 
entre gêneros

Capiberibe apela 
contra “tentativa 
de destruir” CGU

Lasier defende 
restrição em uso 
de aviões da FAB

Raupp cobra mais 
investimentos 
em piscicultura

Para Aécio 
Neves (PSDB-
MG), é grave a 
notícia de que 
a Controlado-
ria-Geral da 
União (CGU) 
pode perder o 
status de ministério e ser fatia-
da na reforma administrativa 
do governo. 

Segundo ele, isso seria um 
retrocesso em relação à trans-
parência e à fiscalização dos 
agentes políticos. Aécio ad-
vertiu que a CGU poderá ficar 
subordinada aos ministérios, 
perdendo o poder de investi-
gação e fiscalização. Na opinião 
dele, a mudança na CGU inte-
ressa “única e exclusivamente 
àqueles que não querem ver as 
irregularidades denunciadas”.

E d u a r d o 
Amorim (PSC-
SE) pediu on-
tem medidas 
de auxílio aos 
brasileiros que 
dependem de 
hemodiálise. 
Ele chamou a atenção para o 
aumento dos casos de doenças 
renais crônicas, cujo trata-
mento submete o paciente a 
uma situação que considera 
“preocupante” e “perversa”.

O senador defendeu o au-
mento dos transplantes de rim 
e lamentou que, em Sergipe, 
essa operação não seja feita 
há cinco anos

— O número de transplantes 
aumentou, mas precisa crescer 
mais para dar qualidade de 
vida a essas pessoas.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) registrou o encontro de 
líderes globais num evento da 
ONU para discutir a situação 
das mulheres no mundo. Na 
ocasião, disse, os participantes 
ressaltaram que é preciso refor-
çar a igualdade de gênero, para 
acabar com o pensamento de 
que as mulheres são inferiores.

Esse pensamento se reflete 
nos salários pagos às mulhe-
res (30% menores que os dos 
homens, apesar de elas terem 
melhores níveis de escolarida-
de) e na baixa representativi-
dade delas no Congresso, onde 
ocupam 10% das vagas, mesmo 
sendo a maioria da população, 
disse Vanessa.

— Infelizmente, ainda nos 
dias atuais a mulher é tratada 
como ser inferior.

 A divisão da Controladoria-
-Geral da União (CGU) não 
será boa para o país, disse 
João Capiberibe (PSB-AP).  
Para o senador, a instituição 
deve continuar com a mesma 
independência e autonomia.

Ele apelou ontem à presi-
dente Dilma Rousseff para 
que a CGU seja preservada na 
reforma ministerial. Segundo 
Capiberibe, se a reforma fatiar 
ou dividir a CGU, significará 
um grande retrocesso no 
combate à corrupção.

— Como autor da Lei da 
Transparência, não posso 
assistir calado à tentativa de 
destruição da CGU. Durante 
14 anos, a CGU demonstrou-se 
um órgão íntegro, prestando 
dignamente os serviços de 
sua competência à população.

O uso de avi-
ões da Força 
Aérea Brasi-
leira por au-
toridades foi 
considerado 
excessivo por 
Lasier Martins (PDT-RS). Para 
o senador, o povo interpreta a 
prática como uma afronta em 
tempos de crise econômica. 
Neste ano, disse, a FAB cedeu 
jatinhos para mais de 2 mil 
voos e somente um ministro 
fez 187 deslocamentos.

Lasier é autor de um projeto 
que disciplina o transporte 
de autoridades, impondo a 
discriminação detalhada da 
finalidade do voo.

— Proponho que a utilização 
de aeronaves oficiais seja feita 
exclusivamente em missões 
oficiais — sugeriu.

A piscicultu-
ra pode cres-
cer no Brasil, 
na opinião de 
Valdir Raupp 
(PMDB-RO). O 
senador desta-
cou que, segundo o IBGE, em 
2013, o setor gerou cerca de 
R$ 5 bilhões por ano. O país 
produziu cerca de 2 milhões 
de toneladas de pescado, sendo 
40% de peixes cultivados. 

Raupp disse que o Brasil tem 
a 12ª maior produção aquícola 
do mundo, com pouco mais 
de 700 mil toneladas por ano. 

— É preciso capacitar profis-
sionais, investir em pesquisa, 
dinamizar a logística das ca-
deias produtivas. Só assim a 
aquicultura poderá alcançar 
todo o seu potencial econô-
mico e social no Brasil.

Mulheres pedem leis contra 
conduta ofensiva na internet

Para participantes de audiência pública da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, é 
preciso tipificar como crime a vingança virtual, com vazamento de imagens íntimas na internet

Deputada Tia Eron (C) coordena debate com Tia Ju, delegada Isabel Pinho, Aline, juíza Márcia Lisboa, Sara e Camila

CPI quer saber número 
exato de assassinatos 
de jovens pela polícia

Comissão vota amanhã 
relatório da MP sobre 
licitações de segurança
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PROJETO QUE OBRIGA os 
municípios e o Distrito Fede-
ral a estabelecer multas para 
quem jogar lixo na rua foi 
aprovado ontem na Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA). Já adotada 
em algumas cidades, a regra 
passaria a valer em todo o país.

Como foi aprovada em 
decisão final, o texto (PLS 
523/2013) deve seguir para 
análise da Câmara sem passar 
pelo Plenário do Senado.

A proposta modifica a Po-
lítica Nacional de Resíduos 
Sólidos  para proibir o descarte 
irregular de lixo em via pública 
e para determinar que os mu-
nicípios e o DF regulamentem 
a forma correta.

O projeto foi apresentado 
pelo ex-senador Pedro Taques, 
que se inspirou em lei do mu-
nicípio do Rio de Janeiro. Na 
opinião do relator na CMA, 
Jorge Viana (PT-AC), a puni-
ção tem caráter pedagógico, 
ajudando na mudança de um 
comportamento recorrente 
nas cidades brasileiras.

— É só chegarmos numa 

cidade, mesmo aqui em Bra-
sília, em qualquer via que se 
pegue, para deparamos com 
esse problema — disse.

O senador apresentou 
emenda para retirar do pro-
jeto a previsão de prazo para 
a regulamentação da medida, 
por considerar que seria inge-
rência sobre os municípios e 
o Distrito Federal.

A higienização de carri-
nhos de compras usados por 
clientes dos supermercados 
e de mouse dos computado-
res disponibilizados nas lan 
houses pode passar a ser uma 
obrigação dos estabelecimen-
tos comerciais especificada no 
Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC — Lei 8.078/1990).

Pesquisa mostra que car-
rinhos de supermercado 
e mouses são os objetos 
fornecidos a clientes mais 
contaminados por bactérias, 
o que motivou Marcelo Cri-

vella (PRB-RJ) a apresentar 
projeto (PLS 445/2015) que 
obriga a  higienização desses 
utensílios pelos donos dos 
estabelecimentos. A proposta 
foi aprovada ontem, em deci-
são terminativa, na Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA).

O Código do Consumidor 
determina, como explica o 
autor da proposta, que pro-
dutos e serviços colocados no 
mercado não podem acarretar 
riscos à saúde dos consumi-

dores, mas excepciona riscos 
considerados “normais e pre-
visíveis em decorrência de sua 
natureza e fruição”.

Como exemplo de exceção, 
Crivella cita os medicamentos, 
que podem ter efeitos colate-
rais nocivos. Mas para o autor 
e para o relator na CMA, Acir 
Gurgacz (PDT-RO), o risco 
de contaminação por falta de 
higienização não se enquadra 
nas exceções.

Se não for apresentado 
recurso para votação em Ple-
nário, a matéria vai à Câmara. 

Proposta que altera a Cons-
tituição para assegurar aos 
indígenas participação nos 
resultados do aproveitamento 
de recursos hídricos em suas 
terras (PEC 76/2011) está na 
pauta da reunião de hoje da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

Hoje já são reconhecidos 
aos índios os direitos de posse 
permanente das terras que 
ocupam e de usufruto exclu-
sivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existen-
tes. Quanto à participação na 
exploração dos recursos, a 
Constituição garante apenas 
o direito a resultados obtidos 
com as riquezas minerais.

O autor da PEC, Blairo Maggi 
(PR-MT), explica que, no caso 
da implantação de hidrelé-
tricas em terras indígenas,  
“não há garantia explícita da 
participação dos índios nos 
resultados de tal exploração”.

O senador acrescenta que 
a lacuna gera divergências 
na interpretação da norma 
e insegurança jurídica para 
as comunidades. Para ele, se 
a Constituição dá aos índios 
usufruto exclusivo das rique-
zas dos rios e dos lagos em suas 
terras, é justo que haja com-
pensação caso sejam privados 

do livre acesso a essas águas. 
O relator, Valdir Raupp 

(PMDB-RO), apoia a proposta 
e questiona: “Se as comunida-
des têm direito à participação 
no resultado da lavra mineral, 
por que não teriam em relação 
ao aproveitamento dos recur-
sos hídricos?”. 

A PEC 76/2011 prevê, para o 
aproveitamento dos recursos 
hídricos, a exigência consti-
tucional já fixada para explo-
ração de riquezas minerais: 
autorização do Congresso, 
ouvidas as comunidades 
afetadas.

Após análise na CCJ, a PEC 
segue para dois turnos de 
votação em Plenário.

Outros projetos
A pauta da reunião inclui 

mais 33 projetos, entre eles, 
proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC 62/2015) de Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), que acaba 
com a vinculação automática 
entre vencimentos mensais re-
cebidos por agentes públicos, 
como parlamentares e minis-
tros dos tribunais superiores. 
O fim do chamado “efeito 
cascata” no reajuste dessas re-
munerações recebeu relatório 
favorável do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

Preocupados com cortes 
no fornecimento de energia 
em diversas regiões e com a 
defasagem entre a capacidade 
de geração e o aumento da 
demanda, os senadores da 
Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle (CMA) 
farão audiência pública com 
autoridades do setor.

Requerimento propondo o 
debate, apresentado por Aloy-
sio Nunes Ferreira (PSDB-SP), 
foi aprovado ontem. O senador 
questiona a capacidade do 
governo federal de garantir 
a expansão da rede. “O risco 
potencial de racionamento 
vivido nos últimos dois anos 

decorre do atraso da entrada 
em operação das obras de 
geração e de transmissão de 
energia”, justifica.

Para discutir o tema, ele su-
gere que sejam convidados o 
diretor-geral da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel), 
Romeu Donizete Rufino, e 
o diretor-geral do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), Hermes Chipp, além 
de dirigentes da Eletrobras 
Distribuição Amazonas e do 
Conselho Nacional de Política 
Energética.

A metodologia de cálculo 
do desemprego será o foco de 
outra audiência aprovada. Por 
sugestão de Ataídes Oliveira 

(PSDB-TO), a comissão con-
vidará o ministro do Trabalho, 
Manoel Dias, e a presidente 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística, Wasmália 
Bivar, para explicar a metodo-
logia. Também deve participar 
Stanley Gacek, diretor-adjunto 
da Organização Internacional 
do Trabalho  no Brasil.

A comissão aprovou ainda 
debate sobre o PLS 258/2009, 
de Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
que transforma a Reserva 
Biológica Nascentes da Serra 
do Cachimbo, no sul do Pará, 
em parque nacional e área de 
proteção ambiental. 

Também foi acolhido reque-
rimento de Donizeti Nogueira 
(PT-TO) para audiência  sobre 
o PLS 248/2014, que define 
regras para a preservação do 
Rio Araguaia. O senador su-
gere que sejam convidados os 
secretários de Meio Ambiente 
e de Agricultura de Goiás, To-
cantins, Mato Grosso e Pará.

Esse será o terceiro debate da 
CMA sobre o projeto, apresen-
tado pela senadora licenciada 
Kátia Abreu (PMDB-TO), hoje 
ministra da Agricultura. O re-
lator na CMA é Douglas Cintra 
(PTB-PE).

Texto garante carrinhos e mouses limpos       Aproveitamento de recursos hídricos 
poderá gerar renda para indígenas

Segurança energética será tema de debate

Viana elogia metas ambientais 
brasileiras anunciadas por Dilma

Jorge Viana (PT-
AC) elogiou as metas 
ambientais anuncia-
das pela presidente 
Dilma Rousseff no 
discurso de abertura 
da Assembleia Geral da ONU. 
Para o senador, as metas, que 
serão levadas à 21ª Confe-
rência do Clima (COP-21), 
em novembro, em Paris, 

recolocam o Brasil 
como protagonista na 
questão ambiental. 

— O que lamento ain-
da é que devemos ver 
como está ocorrendo 

o desmatamento em biomas 
como o Cerrado. Quanto mais 
estudarmos nossos biomas, 
mais autoridade o Brasil terá 
perante outras nações.

Aprovada multa para quem jogar lixo na rua
Proposta que agora segue para a Câmara estabelece que os municípios e o Distrito Federal regulamentem a forma de descarte e estabeleçam penalidades para quem descumprir
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Lixo nas ruas de Brasília: para o relator, Jorge Viana, projeto é pedagógico

Aloysio e Flexa na reunião em que foram aprovados pedidos para audiências
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Otto Alencar diz que governo é insensível 
quanto a preservação do Rio São Francisco 

Durante a reunião da CMA, 
Otto Alencar (PSD-BA) re-
gistrou indignação diante 
do que considerou “falta de 
sensibilidade” do Executivo 
em relação ao assoreamento 

do São Francisco. O tema 
surgiu após pedido de vista 
ao PLS 443/2013, que prevê 
a obrigatoriedade de plantio 
de árvores nos conjuntos do 
Minha Casa, Minha Vida.


