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Plenário do Congresso já 
pode votar LDO de 2016
Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias passou em comissão e precisa ser analisado em sessão conjunta do 
Senado e da Câmara. Pelo texto, setor público terá como meta atingir um superavit primário de R$ 43,8 bilhões

Do saldo positivo previsto 
no projeto da LDO de 2016, 
R$ 34,4 bilhões são de 

responsabilidade da União e R$ 9,4 
bilhões, dos demais entes federados: 

estados, municípios e DF. O texto, 
que orienta a elaboração da proposta 
orçamentária, tem de ser aprovado 
pelo Plenário do Congresso. A 
decisão de ontem abre caminho 

para que a Comissão de Orçamento 
analise a mudança na meta fiscal 
do governo para 2015. O superavit 
previsto de R$ 55,3 bilhões pode virar 
um deficit de até R$ 120 bilhões.  8

Depois de ter sido aprovada na CMO, presidida por Rose de Freitas, proposta será enviada ao Plenário do Congresso, que tem reunião marcada para terça-feira

Antonio Megale dá explicações, ao lado de Bezerra e Ana Cristina Rangel

Em audiência, advogados e representantes de titulares de cartórios divergem sobre a constitucionalidade da proposta

Monge Sato, do Templo Budista de Brasília, lembra que 
japoneses cultivam alimentos e flores na capital

Debatedores questionam legalidade da PEC dos Cartórios

Volkswagen promete para 2016 recall 
de carros que fraudam teste ambiental

Senado saúda 120 anos de 
diplomacia Brasil–Japão

Pecuaristas de 
Mato Grosso 
pedem fiscalização

Proposta de emenda à Constituição pre-
tende regularizar a situação de titulares 
de cartórios que assumiram o posto sem 
concurso entre 1988 e 1994. Participantes 
de debate na Comissão de Constituição e 
Justiça criticaram a medida, alegando que 

ela poderia inviabilizar novas seleções. O 
autor da PEC, Vicentinho Alves, explicou 
que a intenção é convalidar titulares de 
cartórios que ingressaram na atividade 
entre a promulgação da Constituição e a 
vigência da Lei dos Cartórios.  6

Na Comissão de Mudan-
ças Climáticas, o diretor de 
Assuntos Governamentais 
da Volkswagen do Brasil, 
Antonio Megale, confirmou 
que 17 mil picapes Amarok 

vendidas no país possuem 
dispositivo que frauda testes 
de emissão de poluentes. 
Porém, garantiu que os car-
ros cumprem os limites 
 estabelecidos por lei.  5

Sessão especial do Se-
nado comemorou, ontem, 
os 120 anos das relações 
diplomáticas com o Ja-
pão, lembrando que, em 
5 de novembro de 1895, os 
dois governos assinaram 
o Tratado de Amizade, de 
Comércio e de Navegação. 

Em Plenário, senadores e 
convidados destacaram 
os vínculos políticos, eco-
nômicos e culturais entre 
os países e lembraram as 
tradições que vêm sendo 
trazidas ao Brasil por imi-
grantes nipônicos desde o 
fim do século passado.  7

Focos de febre aftosa 
podem ser evitados com 
maior vigilância nas fron-
teiras, segundo pecuaristas 
de Mato Grosso. O estado 
reúne o maior rebanho do 
Brasil, com 28 milhões de 
cabeças de gado. A pre-
cariedade nas rodovias 
também foi apontada como 
empecilho para o corre-
to desenvolvimento da 
 agropecuária na região.  4

Djalma Maranhão 
será homenageado 
em sessão solene  2

Tragédia em Minas 
deve ser debatida 
por ministros  3

Senado vai ganhar 
Comissão de 
Transparência  2

Grupo que analisa 
Agenda Brasil tem 
prazo estendido  3

Mercosul espera 
que Brasil lidere 
saída da crise  5

Plano Plurianual 
tem mais sugestões 
de emendas  8
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EM SESSãO SOLENE na 
segunda-feira, o Congresso 
vai homenagear Djalma Ma-
ranhão, primeiro prefeito de 
Natal eleito pelo voto popular. 
Para Fátima Bezerra (PT-RN), 
autora do requerimento para 
a homenagem, ele foi o gestor 
mais progressista da cidade, 
especialmente por ter revo-
lucionado a educação.

A cerimônia ocorre no mês 
em que Djalma Maranhão, 
morto em 1971, aos 55 anos, 
completaria 100 anos. O 
político nasceu em 27 de no-
vembro e, além de prefeito, foi 
deputado estadual e federal. 
Ele morreu no exílio em Mon-
tevidéu, capital do Uruguai.

“Quando se almeja ensinar 
alguém a juntar letras e com 
elas formar sílabas, palavras 
e frases, ensina-se principal-
mente a concatenar ideias, 
construir pensamentos e 
formar caráter, e foi isso que 
marcou a gestão de Djal-
ma”, destaca a senadora no 
 requerimento.

Fátima informou que, quan-
do Maranhão tomou posse, em 
1960, Natal contava com ape-
nas 10 grupos escolares e mais 
de 30 mil analfabetos em uma 
população de 160 mil pessoas. 
O índice de analfabetismo na 
população da capital potiguar 
acima de 14 anos era o mais 
alto do Nordeste: 59,97%. 

A prefeitura colocou em 
prática o método do educador 
Paulo Freire e lançou a campa-
nha De Pé no Chão Também 
se Aprende a Ler.

“A infraestrutura precária 
não foi impedimento para 
que milhares de pessoas 
tivessem acesso à alfabe-
tização que, para além do 
 abecedário, fomentava a 
reflexão  social, como pode 
se ver nas  páginas da cartilha 
usada na  campanha”, afirma 
a senadora.

Segundo Fátima, a transfor-
mação social promovida na 
cidade foi tão relevante que 
ela propôs que a Gráfica do 
Senado reeditasse a cartilha. 
Também será reeditado o livro 
Lendo e Aprendendo: a cam-
panha de pé no chão, de José 
Willington Germano.

Antes de iniciar a sessão, 
será exibido um vídeo de 
apresentação da campanha, 
produzido à época, mostran-
do os resultados conseguidos 
em Natal. Serão expostos no 
 Plenário 25 painéis sobre o 
tema.

Participarão o professor José 
Willington; a filha do político, 
Ana Maria Cavalcanti Ma-
ranhão; o arquiteto Haroldo 
Maranhão Cabral, sobrinho-
-neto do homenageado; a filha 
do ex-secretário de Educação 
de Natal Moacyr de Góes, 
Clara de Góes; e o presidente 
da Comissão do Centenário 
de Djalma Maranhão no Rio 
Grande do Norte, Roberto de 
Oliveira Monte.

Também são esperados 
parlamentares, reitores de 
instituições de ensino su-
perior e representantes de 
 organizações civis do estado.

O cantor Fernando Tovar 
interpretará as canções Baião 
de Pé no Chão (letra e música 
de Oscar Homem de Siqueira 
Sobrinho) e Chiado da Botina, 
de autoria desconhecida.

A sessão solene está  marcada 
para as 9h, no Plenário do 
 Senado.

A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) fará na 
quarta-feira audiência pública 
sobre denúncias de violência 
praticada por policiais milita-
res contra universitários e ad-
vogados em Ouro Preto (MG). 
A iniciativa do presidente da 
CDH, Paulo Paim (PT-RS), 
foi tomada após a comissão 
receber relatos de agressões.

O caso mais recente ocorreu 
no dia 31: cerca de 30 pessoas 
— incluindo universitários, 
crianças e pais — comemo-

ravam dez anos de formatura. 
Segundo a denúncia, às 16h 
policiais militares chegaram 
em cinco viaturas e, sem 
mandado judicial, invadiram 
armados a residência sob a jus-
tificativa de uma reclamação 
de barulho excessivo.

A advogada Lyana Sant’Anna 
foi espancada, algemada e 
presa. Três outras pessoas 
também foram presas e agre-
didas e ficaram detidas na 
delegacia até as 4h da manhã. 
Celulares que filmaram a ação 

policial foram confiscados e 
suas imagens apagadas pelos 
PMs. Solicitada, a polícia se 
negou a fornecer cópias dos 
boletins de ocorrência.

Entre os convidados para a 
audiência, estão o secretário 
de Direitos Humanos de Minas 
Gerais, Nilmário Miranda; o 
promotor de Ouro Preto Edval-
do Pereira; e o presidente da 
Comissão de Direitos Huma-
nos do Conselho Seccional da 
OAB de Minas Gerais, Willian 
Santos.

A presidente da República, 
Dilma Rousseff, sancionou a 
lei que regulamenta o exercício 
do direito de resposta contra 
conteúdo considerado ofensi-
vo na mídia. A nova norma (Lei 
13.188/2015) sofreu apenas 
um veto, relativo ao formato da 
resposta em rádio e televisão.

A lei nasce de projeto do 
Senado aprovado no dia 4. 
O texto, de Roberto Requião 
(PMDB-PR), estabelece con-
dições e procedimentos para a 
concessão da resposta quando 
o veículo de comunicação in-
correr em ofensa contra honra, 
intimidade, reputação, concei-

to, nome, marca ou imagem 
de pessoa ou empresa.

O trecho vetado estabelecia 
que, no caso de rádio e TV, o 
ofendido poderia exercitar a 
resposta com gravação auto-
rizada por juiz. Com o veto, a 
resposta será veiculada pela 
própria emissora.

Congresso homenageará na 
segunda Djalma Maranhão

Audiência vai discutir violência policial em Ouro Preto

Dilma sanciona regulamentação do direito de resposta

O primeiro prefeito de Natal eleito diretamente marcou o período de governo com um grande programa 
de alfabetização no início dos anos 60, lembra a senadora Fátima Bezerra. Em 2015, ele faria 100 anos

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

TV SEnADO

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

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

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SESSãO On-linE 

  

Quando Maranhão assumiu, população de Natal tinha quase 20% de analfabetos
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A Comissão de Transpa-
rência e Governança Pública 
será instalada na terça-feira, 
a partir de 15h. Na reunião 
serão escolhidos o presidente 
e o vice para o restante deste 
ano e para 2016. Fruto de um 
projeto apresentado pelo 
senador João Capiberibe 
(PSB-AP), a  comissão tratará 
de temas como prevenção à 
 corrupção.

Outras funções da mais 
nova comissão permanen-
te do Senado serão a de 
 acompanhar a  modernização 
das práticas gerenciais na 
administração pública fe-
deral direta e indireta e a de 
garantir a prestação eficiente 
dos serviços públicos.

Quando apresentou o pro-
jeto para a criação do grupo 
de trabalho, Capiberibe lem-

brou que nos anos 90 ganhou 
força no Brasil um movimen-
to por uma administração 
pública com mais eficiência 
e transparência. Na sessão 
plenária de quarta-feira, o 
senador informou ainda que 
a comissão cuidará também 
da prestação de contas do 
chamado terceiro setor, que 
incluiu as organizações não 
governamentais.

— Vamos nos debruçar 
sobre a transparência do 
 terceiro setor. Vamos dedicar 
uma parcela importante do 
nosso trabalho para tornar 
cada vez mais transparente 
toda e qualquer transfe-
rência de recursos públicos 
para o terceiro setor. Esse 
será um dos nossos primei-
ros  trabalhos — assinalou 
 Capiberibe.

Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) criticou 
a presidente Dilma 
Rousseff pela edição 
da Medida Provisória 
(MP) 699/2015 para 
punir os caminho-
neiros que há três dias blo-
queiam as rodovias do país. 
Para ele, o governo “deu um 
tiro no pé” e a medida vai 
aumentar o apoio de outras 
categorias aos manifestantes.

A MP 699 aumenta 
a multa para quem 
fizer bloqueio de R$ 
1.915 para R$ 5.746. 
Os organizadores 
serão multados em 
R$ 19.154. 

— Tenho orgulho de falar 
em nome dos caminhoneiros. 
O Brasil vai render homena-
gens a eles, porque não se 
acovardaram nesse momento 
de crise.

Ana Amélia (PP-RS) ma-
nifestou preocupação com 
as greves em todo o país e 
lamentou que a falta de diá-
logo do governo inviabilize a 
solução dessas paralisações.

Em relação aos caminho-
neiros, ela criticou a medida 
provisória que encarece as 
multas aplicadas a quem 
interromper o trânsito em 
vias e até cassa a carteira de 

habilitação por 12 meses de 
quem organiza esses movi-
mentos.

Quanto aos médicos peritos 
do INSS em greve há 68 dias, 
a senadora lembrou que, 
por causa dessa paralisação, 
milhares de pessoas não 
conseguem atendimento 
para receber auxílio-doença 
ou algum outro benefício 
previdenciário.

ideia de João Capiberibe, Comissão de 
Transparência será instalada na terça

Multa a caminhoneiro por bloqueio 
de estradas é criticada por Caiado

Ana Amélia acusa governo de 
falta de diálogo com grevistas

 `plenário  discursos
9h A sessão plenária é não  deliberativa, 
 destinada a pronunciamentos dos 
 senadores e comunicações da Mesa 
Diretora.

 `crA  Santa catarina
14h Em Chapecó (SC), a comissão dis-
cute a defesa agropecuária em Santa 
 Catarina e a construção de um padrão de 
 excelência no estado.
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O PLENáRIO A PROVOU 
ontem requerimento de Otto 
Alencar (PSD-BA) para a 
prorrogação até o fim de 2016 
da Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional. 
O senador é o presidente do 
colegiado criado para propor 
soluções que promovam o 
desenvolvimento do país, 
sistematizando as propostas 
da chamada Agenda Brasil, 
para alavancar o crescimen-
to econômico e aumentar a 
segurança jurídica.

Os itens da Agenda Brasil 
têm votação prioritária no 

Senado. Os temas foram divi-
didos em três eixos: melhoria 
do ambiente de negócios e 
infraestrutura, equilíbrio fis-
cal e proteção social. Desde a 
instalação, em 1º de setembro, 
a comissão já aprovou em 
Plenário propostas como a 
Medida Provisória 676/2015, 
que dispõe sobre os planos 
de benefícios da Previdência 
Social e que já foi sancionada 
(Lei 13.183/2015).

Também foi aprovada e vai 
a sanção a MP 680/2015, que 
permite às empresas reduzir 
em até 30% a jornada de traba-
lho dos empregados por até 12 
meses, criando compensação 
parcial para a perda salarial.

Outro item da Agenda Brasil 
que avançou em Plenário é a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 110/2015, de Aécio 
Neves (PSDB-MG), que reduz 
a quantidade de cargos comis-
sionados — de livre nomea-
ção — nos governos federal, 
estaduais e municipais e exige 
processo seletivo público.

A proposta passou pela 
terceira sessão de discussão 
em primeiro turno ontem. 
A emenda altera o artigo 37 
da Constituição e recebeu 
 substitutivo do relator, Alvaro 
Dias (PSDB-PR).

Ricardo Ferraço (PMDB-
ES) entregou ontem à Co-
missão de Infraestrutura 
(CI) requerimento para 
realização de audiência 
com autoridades federais 
para debater a tragédia em 
Mariana (MG) pelo rompi-
mento de duas barragens 
de rejeitos da mineradora 
Samarco.

A audiência deve avaliar 
as providências tomadas 
após o acidente que afetou 
também o Espírito Santo e 
os riscos a que estão sujeitos 
outros reservatórios de re-
jeitos. O senador sugere que 
sejam convidados os minis-
tros da Integração Nacional, 
Gilberto Occhi; de Minas e 
Energia, Eduardo Braga; e 

do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira; e o diretor-geral do 
Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), 
Celso Luiz Garcia.

Na quarta, a comissão 
ratificou requerimentos da 
Subcomissão Permanente 
de Acompanhamento do 
Setor de Mineração, que 
funciona no âmbito da CI, 
de realização de audiência 
sobre a tragédia e de dili-
gência dos senadores ao 
distrito de Bento Rodrigues. 

Para o debate da subco-
missão, deverão ser con-
vidados, entre outros, re-
presentantes da Samarco, 
do DNPM e da Agência 
Nacional de águas. As datas 
ainda serão definidas.

Ministros podem ser chamados 
a discutir tragédia em Mariana

Ganha mais prazo comissão 
que analisa Agenda Brasil
Grupo de senadores que sistematiza propostas para ajudar o desenvolvimento do país e a retomada do 
crescimento econômico vai funcionar até o fim de 2016. Plenário debateu redução de comissionados

Audiência debaterá medidas tomadas após rompimento de barragens

Cristovam Buar-
que (PDT-DF) de-
nunciou a omissão 
do Estado na tra-
gédia em Minas. 
Segundo ele, os aler-
tas do Ministério 
Público sobre a barragem 
de lama não resultaram em 
providências dos governos 
federal e mineiro. 

Ele atribuiu a tragédia à 

ganância do lucro, 
à corrupção, ao há-
bito do improviso e 
à voracidade pelo 
consumo que esti-
mula a mineração. 

— Essa é uma tra-
gédia produzida, constru-
ída, feita. É uma tragédia 
criada pela ganância do 
lucro não freado pelas regras 
sociais.

Elmano Férrer 
(PTB-PI) disse que 
o rompimento da 
barragem em Ma-
riana alerta para a 
profunda crise do 
Estado e a necessi-
dade de monitoramento de 
outras barragens. 

Ele lembrou que está em 
vigor há cinco anos a Política 
Nacional de Segurança de 

Barragens, obser-
vando que a falta 
de cuidado com a 
segurança deve-se à 
crise que desgasta as 
funções do Estado.

— Vejo uma dete-
rioração do Estado brasilei-
ro e dos Estados no mundo. 
Então, a crise do Estado está 
gerando todas essas crises 
que estamos vivendo.

Lasier Martins (PDT-RS) 
criticou medida provisória que 
muda o tratamento tributário 
de vinhos e bebidas quentes.

Segundo ele, até a edição 
da MP, a tributação equivalia 
a um valor fixo. Após a nova 
regra, esses produtos serão 
 tributados a partir de um 
percentual que incide sobre 
o valor da  mercadoria, o que 
pode significar aumento de 
tributação que varia entre 245% 
e 1.289%.

— Para exemplificar: uma 
garrafa de vinho que hoje custa 
R$ 50 paga R$ 0,73 de imposto. 
Com a alteração, passaria a 
pagar R$ 5 — disse o senador.

Ele afirmou que a medida do 
governo, em vez de elevar a ar-
recadação, pode comprometer 
o setor, causando fechamento 
de empresas, demissão e até 
mesmo aumento do contra-
bando de bebidas.

Lasier também defendeu 
proposta dele que muda a Cons-
tituição para permitir a criação 
de CPIs por iniciativa popular.

Em Plenário, Fer-
raço ressaltou que 
a tragédia em Ma-
riana tirou vidas e 
causou elevados 
prejuízos aos re-
cursos naturais em 
Minas e no Espírito Santo. E 
disse que o país tem várias 
barragens em risco.

Para Ferraço, o 
Senado tem que 
verificar se a tra-
gédia foi fruto de 
falhas técnicas ou 
imperícia de órgãos.

— Responsabili-
dades precisam ser apura-
das porque essas coisas não 
são fruto do acaso. 

Vanessa Graz- 
ziotin (PCdoB-
AM) defendeu 
a aprovação de 
medidas para 
evitar o crime 
de evasão fiscal. 
Entre elas, o projeto que trata 
de acordo de cooperação tri-
butária assinado pelo Brasil na 
Cúpula do G-20 na  França, em 
2011 (PDC 84/2015). O texto 
está em análise na Câmara. A 
ideia é desestimular crimes de 
evasão fiscal e dupla tributação 

A senadora elogiou o fato de 
o Brasil ter assinado programa 
de cooperação para implemen-
tar lei dos Estados Unidos de 
conformidade tributária que 
permitirá ao país enviar ao 
Brasil informações bancárias 
e patrimoniais de brasileiros.

— Com esses acordos apro-
vados, a possibilidade recursos 
de fontes ilícitas irem para fora 
do Brasil vai ser muito mais 
dificultada, porque haverá 
transparência e fiscalização 
quase em tempo real.

Jorge Viana (PT-AC) chamou 
a atenção para as palavras de 
otimismo do ex-presidente dos 
Estados Unidos Bill Clinton 
em discurso a empresários 
brasileiros. Na ocasião, Clinton 
pediu reflexão sobre as me-
lhorias sociais e democráticas 
promovidas nos últimos 20 
anos, que, disse, põem o Brasil 
em vantagem sobre muitos 
países em desenvolvimento.

Viana reiterou a necessidade 
de um diálogo que permita ao 
Brasil olhar para o futuro, con-
siderando que o país está para-
lisado por uma pauta-bomba 
e por uma série de propostas 
socialmente conservadoras. O 
senador sugeriu que o ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, e 
a presidente Dilma Rousseff 
anotem as palavras de Clinton 
afirmou que a oposição e os 
donos dos meios de comuni-
cação têm que ouvir uma voz 
dissonante sobre o país.

— Eu queria ver os analistas 
políticos ouvindo Bill Clinton 
falando sobre o Brasil. 

Cristovam afirma que desastre ambiental  
é resultado de ganância e corrupção

Acidente alerta para necessidade de 
manutenção de barragens, diz Elmano

lasier critica MPs 
de tributação de 
bebidas quentes

Ferraço quer que Senado analise se 
rompimento foi falha técnica ou imperícia

Grazziotin pede 
medidas contra  
evasão fiscal

Viana cita discurso 
de Clinton sobre 
melhorias do país

Comissão da Agenda Brasil analisa projetos para ajudar economia: nesta semana 4 propostas foram enviadas à Câmara

 � Acompanhe os projetos: 
http://bit.ly/agendaBrasil
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Produtor pede apoio para defesa agropecuária
Maior fiscalização nas fronteiras e nas divisas estaduais é necessária para evitar problemas como febre aftosa, alertaram pecuaristas de Mato Grosso em audiência pública

OS PRODUTORES DE Mato 
Grosso que participaram de 
audiência pública na Comis-
são de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA) ontem recla-
maram da situação da defesa 
agropecuária. Eles pediram 
uma vigilância maior nas fron-
teiras e mais fiscalização nas 
divisas estaduais, para evitar 
o surgimento, por exemplo, de 
focos de febre aftosa.

O Brasil tem mais de 212 
milhões de cabeças de gado, é 
o maior exportador do mundo 
e Mato Grosso possui o maior 

rebanho: 28 milhões. A carne 
abastece cerca de 50 segmen-
tos industriais e movimenta 7 
milhões de empregos diretos 
no país. Mas, na opinião dos 
debatedores, o segmento 
poderia ser ainda mais sig-
nificativo para a economia, 
se algumas medidas fossem 
tomadas.

Para Ana Amélia, presidente 
da CRA, a audiência foi ilus-
trativa sobre as dificuldades 
enfrentadas em todo o país 
em relação à defesa agrope-
cuária. A senadora ressaltou 

que a fiscalização eficiente 
garante a sanidade animal e 
a qualidade da carne bovina, 
que é oferecida tanto ao con-
sumidor brasileiro quanto ao 
mercado estrangeiro.

A precariedade no setor de 
transportes também foi citada 
pela Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (Acrimat). 
Mário Cândia, conselheiro 
fiscal da entidade, se queixou 
que existem rodovias federais 
sem pavimentação no estado.

— Quando falo de estrada 
boa, lá em Mato Grosso, falo 

de BR. É que a gente está 
acostumado com tanta estrada 
ruim que a estrada que não 
tem buraco para a gente já é 
uma estrada boa. Na verdade, 
todos sabem que a velocidade 
de uma estrada não está liga-
da ao estado do pavimento. 
Teríamos que ter terceira 
faixa, algumas rodovias já 
duplicadas em nosso estado 
para viabilizar o escoamento 
e o manejo dos rebanhos.

O senador Blairo Maggi 
(PR-MT) foi o autor do reque-
rimento para realização da 

audiência pública. Ele avaliou 
que é importante dar voz a um 
segmento estratégico para o 
Brasil e para o seu estado.

— Gera bilhões de reais na 
nossa balança comercial, em 
ocupação de área é a maior 
atividade no estado, que su-
pera em muito a agricultura 
e tem milhares de pequenos 
produtores. Quando a gente 
fala de agricultura e pecuária, 
só se pensa nos grandes. Mas 
não, é uma atividade onde 
temos, predominantemente, 
pequenos produtores.

Ana Amélia coordena debate com pecuaristas mato-grossenses Luiz Carlos Meister, Luis Olavo dos Santos, José João Bernardes, Mário Cândia e Arno Schneider, que defenderam medidas para melhorar setor

Acir Gurgacz (PDT-
RO) cobrou do gover-
no federal o atendi-
mento de reivindica-
ções para fortalecer a 
defesa agropecuária 
em Rondônia e, com 
isso, permitir que a produção de carne 
bovina no estado aumente e seja cada 
vez mais exportada. Para o senador, o 
governo deve ampliar a força-tarefa que 
atua na defesa agropecuária no estado 
e contratar veterinários e técnicos apro-
vados em concurso. Hoje, apenas 18 
profissionais fiscalizam, inspecionam 
e auditam a produção, afirmou.

— São necessários pelo menos 35 
profissionais para que o estado possa 
manter ou ampliar sua produção e 
exportação com segurança e qualidade 
de excelência como tem hoje.

Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) comemorou 
o encontro ocorri-
do no sábado, em 
Cingapura, entre os 
líderes da China, Xi 
Jinping, e de Taiwan, 
Ma Ying-jeou, 66 anos após a cisão po-
lítica dos dois países. A senadora disse 
que o encontro mostra a importância 
da diplomacia e avaliou que a política 
externa brasileira é boa, pois o país 
ampliou relações com as principais 
economias do mundo.

— Somos parceiros estratégicos da 
China. Além da relação bilateral intensa, 
que elevou o país ao posto de principal 
parceiro comercial brasileiro, estamos 
juntos no Brics, um bloco que cresce em 
importância na agenda diplomática do 
Brasil e dos demais membros.

A punição dos res-
ponsáveis pelo in-
cêndio na Boate Kiss, 
ocorrido em janeiro 
de 2013, foi cobra-
da por Paulo Paim 
(PT-RS). Segundo o 
senador, a tragédia em Santa Maria (RS) 
causou 242 vítimas fatais e completou 
mil dias sem ninguém ter sido respon-
sabilizado criminal ou civilmente.

— Nós sabemos que esse é um caso 
complexo. Não há um só responsável, 
mas diversos. Sabemos que é difícil 
apurar todos os fatos e dosar as penas, 
mas é preciso perseguir quem contri-
buiu para essa matança — afirmou.

Paim pediu mais agilidade à Justiça e 
propôs que a Câmara apresse a votação 
do projeto já analisado pelo Senado que 
unifica normas de segurança no país.

Hélio José (PSD-
DF) defendeu o uso 
de energias renová-
veis para conjugar 
desenvolvimento 
com preservação 
ambiental. O sena-
dor ressaltou a importância de o Brasil 
ampliar o uso das energias limpas.

Ele apresentou proposta para que 
sejam criados estímulos e fundos de 
financiamento para promover a ado-
ção mais rápida de fontes de energia 
renováveis na América Latina. A pro-
posta foi apresentada em reunião do 
Parlatino no México. O senador disse 
que pretende duplicar o uso da energia 
solar no Brasil e no Distrito Federal.

— Vamos transformar esse gigantes-
co potencial energético em energias 
efetivas, renováveis e limpas.

O líder do PSDB, 
Cássio Cunha Lima 
(PB), quer saber da 
Agência Nacional de 
águas e dos governos 
federal e dos estados 
nordestinos qual o 
plano que será adotado, caso não cho-
va no Nordeste, para que se evite um 
desabastecimento de água na região.

Ele disse que as obras de transpo-
sição das águas do Rio São Francisco 
estão atrasadas e, mesmo se estivessem 
em dia, não poderiam beneficiar, por 
exemplo, os paraibanos, já que o estado 
não fez a sua parte.

— E temos ainda dois outros graves 
problemas: a situação do rio propria-
mente dita, que precisa também ser 
encarada e tratada, e o atraso das obras 
que competem aos governos estaduais.

Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) disse on-
tem que a lei que ins-
tituiu a Zona Franca 
Verde (ZFV) na área 
de livre comércio de 
Macapá e Santana, 
no Amapá, deve ser regulamentada 
logo. O senador relatou que se reuniu 
com representantes do Ministério da 
Indústria e Comércio e viu a minuta 
do decreto que será encaminhado à 
Presidência da República.

A ZFV deve estimular empresas a 
adotar práticas sustentáveis na produ-
ção e no beneficiamento de produtos 
oriundos da coleta, extração, cultivo 
ou criação de animais da Amazônia 
Ocidental. Segundo ele, essas empresas, 
que já têm benefícios para exportação e 
importação, poderão ter isenção do IPI.

Lúcia Vânia (PSB-
GO) manifestou ex-
pectativa de que o 
Consórcio Interes-
tadual de Desenvol-
vimento do Brasil 
Central — que reúne 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Tocantins, Rondônia e Distrito Federal 
— estimule a colaboração de seus inte-
grantes. O bloco econômico e político 
foi recém-criado pelos governadores.

Para ela, o consórcio deve contribuir 
para o desenvolvimento da região pelo 
financiamento de setores produtivos 
como indústria, serviços e agropecuária.

— Não resolveremos as situações 
precárias de saneamento básico, segu-
rança pública, saúde e educação se não 
promovermos uma profunda revisão 
do pacto federativo — disse.

Wilder  Morais 
(DEM-GO) disse 
que Goiás tem sido 
historicamente dis-
criminado pelo go-
verno central e que 
a situação se reflete 
na falta de universidades federais. Ele 
cumprimentou a presidente Dilma 
Rousseff pela decisão de criar duas 
novas instituições de ensino superior 
no estado, mas disse que a carência é 
muito maior. Ele sugeriu a instalação 
de universidades federais nos Vales 
do São Patrício e do Araguaia, além 
do nordeste e do norte do estado e do 
Entorno de Brasília.

— O norte de Goiás é maior que a 
Suíça, só que uma Suíça sem universi-
dade federal. Uma Suíça em território 
abandonado pelo poder central.

Gurgacz quer atenção do 
governo para pecuária

Gleisi comenta encontro 
entre China e Taiwan

Paim cobra punição pelo 
incêndio da Boate Kiss

Hélio José defende o uso 
de energias renováveis

Cássio alerta para risco de 
desabastecimento de água

norma para Zona Franca 
Verde avança, diz Randolfe

lúcia Vânia comemora 
Consórcio Brasil Central

Wilder lamenta falta de 
universidades em Goiás
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A INFORMAçãO DE que 17 
mil picapes Amarok vendidas 
no país foram equipadas com 
software que frauda testes de 
emissões de poluentes foi 
confirmada pelo diretor de 
Assuntos Governamentais 
da Volkswagen do Brasil, 
Antonio Megale. No entanto, 
ele garantiu que as emissões 
desses veículos não ultrapas-
saram os limites previstos pela 
legislação. Megale participou 
ontem de audiência pública na 
Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas (CMMC).

— Em momento algum hou-
ve prejuízo ao meio ambiente e 
aos consumidores — destacou.

A empresa se comprometeu a 
fazer recall no primeiro trimes-
tre de 2016. Segundo o diretor, 
a Volks está testando com 
sucesso um dispositivo para 
neutralizar a ação do software. 
Serão chamados proprietários 
de veículos ano/modelo 2011 e 
2012. Até o recall, disse Megale, 
os consumidores podem con-
tinuar usando normalmente 
seus veículos. 

Ele afirmou que a filial bra-

sileira foi “pega de surpresa” 
com o escândalo, que também 
surpreendeu a cúpula da ma-
triz, na Alemanha.

— Quando a falha veio à tona, 
imediatamente o presidente 
mundial assumiu a responsa-
bilidade, embora não soubesse 
o que ocorria — disse.

Acompanhamento
A diretora de Qualidade Am-

biental do Ibama, Ana Cristina 
Rangel Henney, informou que 
a entidade vai acompanhar os 
novos testes para verificar se a 
solução técnica da companhia 
é, de fato, eficaz. O instituto 
determinou multa de R$ 50 
milhões à Volkswagen.

O presidente da CMMC, 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE), cobrou 
transparência da empresa e 
lembrou que o Brasil vai ser 
protagonista nas negocia-
ções da COP-21, conferência 
mundial sobre o clima, em 
dezembro, na França.

A denúncia de que a Volkswa-
gen produziu e vendeu veículos 
com sistema que burla testes 

ganhou destaque em setem-
bro, quando o Departamento 
de Justiça dos Estados Unidos 
abriu uma investigação contra 
a multinacional alemã. A US 
Environmental Protection 
Agency (EPA), órgão daquele 
país que fiscaliza o cumpri-
mento da legislação ambien-
tal, detectou em veículos da 
empresa um dispositivo capaz 
de identificar quando o motor 
está em testes e fazê-lo emitir 

menos gases poluentes do que 
quando roda normalmente.

A Volkswagen admitiu a 
fraude em todo o mundo, 
envolvendo um total de 11 
milhões de veículos, inclusive 
de outras marcas, como Seat, 
Audi e Porsche.

Em setembro, o diretor-exe-
cutivo da montadora, Martin 
Winterkorn, renunciou e pediu 
demissão da companhia, que 
teve queda no valor das ações. 

Houve corte de 1 bilhão de eu-
ros por ano nos investimentos 
do grupo. Estimativas apontam 
prejuízo de mais de R$ 28 bi-
lhões à empresa.

Em 25 de setembro, o Iba-
ma notificou a Volkswagen 
do Brasil a explicar se algum 
carro fraudado foi vendido 
pela marca no país. Em 22 de 
outubro, a empresa confirmou 
a venda no Brasil de veículos 
com o problema.
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Volkswagen admite uso de software que frauda 
teste ambiental em carros vendidos no país
Diretor da empresa no Brasil, em debate na Comissão de Mudanças Climáticas, garantiu que não houve prejuízos ao ambiente nem aos consumidores, mas que será feito recall

Antonio Megale, Fernando Bezerra Coelho e Ana Cristina Rangel Henney na Comissão Mista de Mudanças Climáticas

O Brasil deve liderar a bus-
ca da superação da crise do 
Mercosul, bloco que está 
completando 25 anos. Esse é 
o entendimento dos partici-
pantes da audiência pública 
feita ontem pela Comissão 
de Relações Exteriores CRE). 
Embora tenham apresentado 
diagnósticos diferentes sobre a 
origem dos problemas enfren-
tados pelo bloco criado pelo 
Tratado de Assunção, em 1991, 
os participantes da audiência 
coincidiram no entendimento 
de que, sem uma posição firme 
do Brasil, dificilmente eles 
serão superados.

Após reconhecer que o 
Mercosul “está passando por 
uma de suas piores crises”, 
Regis Arslanian, que foi em-
baixador no bloco por muitos 
anos, afirmou que o Brasil é 
“a locomotiva” da integração 
regional. Se o Mercosul hoje 

não funciona, na avaliação 
do ex-embaixador, é porque 
o Brasil não quer.

Presidente do Conselho Su-
perior de Comércio Exterior da 
Fiesp, Rubens Barbosa, atribui 
a crise à decisão dos sócios de 
transformar o Mercosul num 
fórum de discussão política e 
social. Para ele, que foi em-
baixador do Brasil no Reino 
Unido e nos Estados Unidos, 
enquanto prevalecer “essa 
visão ideológica, será difícil 
mudar o Mercosul”. Barbo-
sa defendeu a recuperação 
da visão original do bloco, 
restabelecendo a prioridade 
econômico-comercial.

Presidente do capítulo Bra-
sil do Conselho Empresarial 
da América Latina (Ceal), o 
consultor empresarial Roberto 
Giannetti da Fonseca afirmou 
que “o Mercosul está num 
ponto de inflexão” porque se 

aproxima o segundo turno 
da eleição presidencial na 
Argentina. No próximo dia 
22, o governista Daniel Scioli 
enfrentará o oposicionista 
Maurício Macri, apontado 
como favorito pelas pesquisas 
eleitorais.

Giannetti notou que Macri 
revelou sua intenção de fa-
zer uma imediata mudança 
no Mercosul, que, segundo 
o consultor, coincide com 
o desejo dos exportadores 
brasileiros. O oposicionista, 
conforme Gianetti, pretende 
transformar o Mercosul de 
uma união aduaneira em área 
de livre comércio, como é o 
Nafta, mantido por Canadá, 
Estados Unidos e México.

A alteração, se efetivada, 
livrará o Brasil de amarras, 
como a tarifa externa comum, 
que o impede de decidir com 
autonomia, de forma isolada, 
as alíquotas nas relações com 
outros parceiros comerciais 
fora do Mercosul.

— Na hora em que nós trans-
formamos o Mercosul em um 
acordo de livre comércio, nós 
continuaremos com zero de 
alíquota entre nós [sócios do 
bloco], mas cada um poderá 
praticar extrarregionalmente 
as alíquotas que preferir.

O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) concordou com 
Giannetti, mas atribuiu o 
isolamento do Brasil no co-
mércio internacional a uma 

visão equivocada do governo 
brasileiro. Para que as mu-
danças aconteçam, segundo 
o parlamentar, é preciso que 
o governo brasileiro também 
esteja aberto a essas iniciativas.

— Não vai adiantar nada a 
Argentina mudar, se nós não 
mudarmos. Afinal de contas, 
nós somos ainda e seremos 
sempre o país mais forte e 
preponderante dentro do 
Mercosul — disse o senador.

Ana Amélia (PP-RS) disse 
que o Mercosul perdeu o 
sentido original, que era a 
complementaridade entre os 
países, transformada em feroz 
concorrência em todas as áre-
as. Segundo a senadora, agora 
que a Argentina fez uma opção 
preferencial pela China, o esta-
do dela, o Rio Grande do Sul, 
sofre todas as consequências 
dessa competição. De acordo 
com a parlamentar, o que era 
para ser um beija-flor, a ideia 
original do bloco, transformou-
-se em um morcego.

Autor do requerimento da 
audiência pública, o senador 
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) 
acusou o governo de omissão 
quanto à reformulação do 
Mercosul, que considerou 
importante para o Brasil. Para 
ele, o governo deve liderar 
o processo de refundação 
de cláusulas e protocolos do 
bloco.

A audiência foi presidida por 
Lasier Martins (PDT-RS).

Foram lidos ontem na 
Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) relatórios 
favoráveis a quatro indica-
ções da presidente Dilma 
Rousseff para embaixadas 
brasileiras. Em seguida, 
o senador Lasier Martins 
(PDT-RS), na presidência 
da reunião, concedeu 
vista coletiva sobre as 
indicações, que voltarão 
à pauta na próxima sessão 
deliberativa da comissão.

Jorge Viana (PT-AC) 
leu o relatório favorável 
à indicação do diplomata 
Antônio José Rezende de 
Castro para a embaixada 
do Brasil em São Vicente 
e Granadinas. Já Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES) mani-
festou-se favoravelmente à 
mensagem que indica Flá-
vio Soares Damico para a 
embaixada em Cingapura.

Tasso Jereissati (PSDB-
CE) leu relatório a favor 
da indicação de Carlos 
Alfonso Iglesias Puente 
para embaixador na Tan-
zânia, cumulativamente 
com Comores e Seicheles. 
João Capiberibe  (PSB-AP) 
apresentou relatório favo-
rável à indicação de José 
Humberto de Brito Cruz à 
embaixada em Marrocos.

Para especialistas, Brasil deve liderar saída para crise do Mercosul Comissão analisa 
quatro indicações 
para embaixadas

Lasier (2º à esq.) coordena debate na CRE com Arslanian, Barbosa e Giannetti 
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA 
proposta de emenda à Constituição 
que regulariza a situação de titulares 
de cartórios notariais e de registro que 
assumiram a função sem concurso pú-
blico foi levantada ontem em debate na 
Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ). O argumento  prevaleceu 
entre os expositores  convidados, mas 
foi contestado pelo autor da proposta, 
Vicentinho Alves (PR-TO).

A PEC 51/2015 pretende efetivar 
titulares de cartórios que entraram 
em exercício, sem concurso, entre 
a promulgação da Constituição, em 
1988, e o início da vigência da Lei dos 
Cartórios, em 1994. O benefício pode 
ser estendido também a cartorários 
que receberam a outorga da atividade 
após a Lei 8.935/1994, desde que já a 
estivessem exercendo de forma inin-
terrupta há, pelo menos, cinco anos. O 
argumento de efetivação se ampara em 
leis estaduais que respaldaram essas 
designações antes da Lei dos Cartórios.

— Essa PEC é marcada por uma in-
constitucionalidade brutal. É um típico 
caso para impetração de mandado de 
segurança preventivo — sustentou Pe-
dro Lenza, representante da Associação 
Nacional de Defesa dos Concursos 
para Cartório.

Quem também se posicionou “total-
mente contra” a PEC foi o advogado 

Gilberto Netto de Oliveira Junior, re-
presentante do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

— Mesmo antes da Lei dos Cartórios, 
o concurso público é pressuposto 
para preenchimento das serventias 
extrajudiciais. As leis estaduais que 
admitiam remoção para preenchi-
mento da titularidade dos cartórios 
sem concurso são incompatíveis com a 
Constituição. O concurso garante iso-
nomia aos candidatos, sem preferência 
e apadrinhamento. Toda proposta 
de alteração dessa forma de ingresso 

promove desigualdade no acesso, 
preterindo concursado a nomeados 
políticos — afirmou Gilberto Netto.

Concursos
De acordo com a advogada especia-

lizada em direito notarial e registral 
Milena Guerreiro, a aprovação da PEC 
deve inviabilizar concursos públicos 
para preenchimento de 4 mil vagas 
em cartórios em 20 estados. O alerta 
para o esvaziamento dos concursos 
também foi reforçado pelo tabelião 
de notas e protesto Leandro Augusto 

Neves Corrêa, que é concursado.
— Após outubro de 1988, qualquer 

titular de cartório sem concurso é 
irregular. As normas estaduais que 
amparam a PEC são inconstitucionais. 
Há 27 anos que o STF [Supremo Tri-
bunal Federal] diz que a Constituição 
é autoaplicável — declarou Corrêa.

Ao fim do debate, Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) disse acreditar ser “muito 
difícil” a aprovação da PEC 51/2015 no 
Senado. A percepção dele encontra 
respaldo nas diversas decisões do 
STF contrárias à alegada investidura 
precária de titulares de cartório entre 
1988 e 1994 e na defesa do concurso 
público pela sociedade.

Projeto
A CCJ deve prosseguir com a dis-

cussão do tema ao promover, em 
breve, audiência pública para instruir 
a votação de projeto de lei da Câmara 
que regulariza a situação de servido-
res concursados removidos para os 
cartórios também entre 1988 e 1994 
(PLC 80/2015). O autor do projeto, 
o deputado federal Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), aproveitou o debate sobre 
a PEC 51/2015 para defendê-lo.

— O PLC 80 procura legitimar quem 
ingressou nos cartórios por  concurso 
pelas normas vigentes na época. 
Acredito que se pode fazer correções 
na situação desses cartorários por 
ato legislativo, que se funda em prin-
cípios constitucionais de boa-fé, de 
segurança jurídica, de presunção de 
legitimidade dos atos administrativos. 
Sou a favor do concurso público, mas 
é impossível manter essas pessoas 
nessa  insegurança — disse Serraglio, 
declarando-se favorável à aprovação 
da PEC 51/2015.
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PEC dos Cartórios pode ser inconstitucional
Proposta regulariza situação de titulares de cartórios que assumiram o posto sem concurso público entre 1988 e 1994. Para o autor da PEC, a medida traz segurança jurídica 

Presidente da CCJ, José Maranhão (C), e os debatedores: a maioria deles argumentou que Constituição de 1988 é autoaplicável no caso dos concursos

Defensores dizem que PEC vai corrigir situação anormal
Segundo os que defenderam a 

proposta durante a audiência, a PEC 
51/2015 não afronta a Constituição 
e vai regularizar a situação de pes-
soas que, atualmente, enfrentam 
 insegurança jurídica. 

O autor da proposta, Vicentinho 
Alves, negou ser contra a seleção 
pública para o cargo. 

— O que queremos é efetivar car-
torários que trabalharam de forma 
honesta e correta com amparo em 
lei estadual — afirmou.

O senador admitiu que o caso 
tratado pela PEC é uma exceção à 
regra. Ele ressaltou que o objetivo é 
convalidar os titulares dos cartórios 
que ingressaram na atividade em um 
período — entre a promulgação da 
Constituição e a vigência da Lei dos 
Cartórios — em que as designações 
de cartorários costumavam ocorrer 
com base em leis estaduais.

— Quando propus a PEC, tive a 
intenção de dar amparo a uma si-
tuação bem peculiar. Não tinha lei 

complementar a disciplinar concur-
so público para a atividade. Há de se 
pensar que se estaria infringindo o 
concurso, que só foi imperativo a par-
tir de 1994 — considerou Vicentinho.

Segurança jurídica
A segurança jurídica foi outro ar-

gumento utilizado pelos defensores 
da PEC 51/2015.

— Não se está aqui a defender 
um “trem da alegria”. A situação 
é complexa e o argumento é o de 
segurança jurídica. Acredito que 
a convalidação, em situação bem 
específica, é plenamente válida. É 
possível, sem ferir regra do concurso, 
regular situações consolidadas no 
passado — sustentou o advogado 
Valmir Pontes Filho.

O presidente da Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil 
(Anoreg/BR), Rogério Bacellar, 
afirmou que a entidade sempre 
defendeu o concurso público para 
titulares de cartórios. No entanto, 

reivindicou regras especiais para a 
seleção em cartórios grandes e pe-
quenos. Ele se queixou de titulares 
concursados que disputam vagas em 
vários cartórios ao mesmo tempo 
e, ao passar em uma cidade maior, 
abandonam a função ou deixam 
prepostos em cartórios de cidades 
menores.

O professor André Ramos Tavares, 
da Ponntifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), também fez 
uma manifestação favorável à PEC 
51/2015.

— Mesmo que o Supremo Tribunal 
Federal tenha declarado que o artigo 
236 da Constituição [exigência de 
concurso público para titulares de 
cartório] tem incidência imediata, 
ainda valeria a discussão sobre o 
que ocorreu entre 1988 e 1994. Uma 
PEC pode tratar de matéria já reco-
nhecida como inconstitucional pelo 
STF, desde que não discuta direitos 
fundamentais e cláusulas pétreas — 
argumentou.
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OS 120 ANOS das relações 
diplomáticas entre Brasil e 
Japão foram celebrados ontem 
em sessão especial no Plenário 
do Senado. Parlamentares e 
convidados enalteceram não 
apenas os vínculos políticos 
e econômicos entre as duas 
nações, mas também os laços 
culturais cada vez mais estrei-
tos, que se evidenciam no Bra-
sil pela absorção de tradições 
que vieram com os primeiros 
imigrantes nipônicos, ao fim 
do século passado.

Hélio José (PSD-DF) ma-
nifestou o desejo de que as 
relações de amizade entre o 
Brasil e Japão se prolonguem 
e fiquem ainda mais fortes. Na 
visão do senador, a iniciativa é 
uma justa homenagem a “ir-
mãos que tem nos permitido 
avançar em tecnologia, em 
desenvolvimento e, princi-
palmente, na harmonia entre 
os povos”.

— Só há motivos de jú-
bilo para esse feliz encon-
tro de  culturas. Esperamos, 
   sobretudo, que a harmo-
nia que tem marcado essas 
 relações sirva como um pa-
râmetro para que o mundo 
inteiro repense a forma de 
tratar os movimentos migra-
tórios que hoje fervilham, 
principalmente na Europa — 
disse Hélio José.

A sessão, presidida por 
Jorge Viana (PT-AC), contou 
com a presença, entre os 
convidados, do embaixador 
do Japão no Brasil, Kunio 

Umeda. Após a execução dos 
hinos dos dois países, por uma 
dupla de músicos do Corpo de 
 Bombeiros do Distrito Federal, 
apresentou-se o grupo Ryukyu 
Koku Matsuri Daiko, culto-
res de tradição que engloba 
instrumentação percussiva 
e dança, originária da região 
de Okinawa, do sul do Japão.

Lavouras de café
O marco das relações entre 

os dois países foi estabelecido 
em 5 de novembro de 1895, 
quando os governos do Brasil 
e do Japão firmavam o Tratado 
de Amizade, de Comércio e de 
Navegação. Treze anos depois, 
chegavam as primeiras 165 

famílias japonesas, no navio 
Kasato Maru, no Porto de 
Santos, após 52 dias de viagem.

Os primeiros imigrantes 
japoneses encontraram tra-
balho nas lavouras de café de 
São Paulo, mas foi depois da 
2ª Guerra Mundial que o nú-
mero de imigrantes  aumentou. 
Hoje, o Brasil acolhe a maior 
população de origem nipônica 
fora do Japão, com quase 2 
milhões de pessoas.

No Japão, está a terceira 
maior comunidade de brasi-
leiros no exterior, em torno de 
180 mil pessoas. O Japão é o 
sexto maior parceiro comercial 
e, na América Latina, o Brasil 
é o principal aliado comercial.

Viana disse ser relevante 
a presença de descendentes 
japoneses em todo o país, 
mas fez particular referência 
à contribuição aos estados da 
Amazônia.

A cooperação com entidades 
públicas e privadas do Japão, 
disse ele, tem sido relevante 
para estudos e desenvolvimen-
to de práticas de conservação 
das florestas, revelando a 
preocupação do povo japonês 
na busca do equilíbrio entre 
as atividades humanas e os 
recursos naturais.

Ao comentar a relação man-
tida pelos Parlamentos brasi-
leiro e japonês, Viana apontou 
a necessidade de ampliação de 

vínculos entre os legisladores 
dos dois países.

— Devemos estreitar mais 
ainda as relações entre os 
Parlamentos Brasil e Japão. 
Fica esse compromisso, um 
desafio que devemos nos 
impor — opinou.

Em nome do governo ja-
ponês, o embaixador Kunio 
Umeda agradeceu a iniciativa 
da celebração. Pessoalmente, 
disse sentir muito orgulho 
em razão de muitos nipo-
-brasileiros, em diversas áreas, 
estarem contribuindo para o 
desenvolvimento do país.

Eventos
Para marcar os 120 anos 

das relações diplomáticas, 
cerca de 450 eventos estão 
sendo realizados, informou 
o embaixador. As celebrações 
trouxeram ao Brasil, entre 28 
de outubro a 8 de novembro, 
o príncipe Akishino, filho mais 
novo do imperador Akihito, 
que veio com a princesa Kiko. 
O casal foi recebido pela presi-
dente Dilma Rousseff e visitou 
cinco estados, entre os que 
reúnem maior presença de 
nipo-brasileiros.

— Como ponto mais alto das 
celebrações do Japão deste 
ano memorável, estamos tra-
balhando para a visita da pre-
sidente Dilma ao Japão. Estão 
agendadas conversações sobre 
economia, educação, ciência 
e tecnologia, esporte, turismo 
e segurança —  comentou 
Umeda.
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Senado lembra 120 anos de amizade com Japão
Sessão especial celebrou relações diplomáticas do Brasil com os nipônicos. Vínculos econômicos, políticos e culturais com o país asiático foram destacados por participantes 

Os projetos em cooperação 
técnica com o Japão, na déca-
da de 70, como o Projeto de 
Cooperação Nipo-Brasileira 
de Desenvolvimento dos 
Cerrados (Prodecer), foram 
lembrados por Wellington 
Fagundes (PR-MT).

— Se hoje somos um dos 
maiores produtores de soja 
do mundo, foi partir dessa 
cooperação que logramos al-
cançar os elevados patamares 
de produtividade em um solo 
ácido e até então considera-
do um dos mais estéreis em 
termos agrícolas — afirmou.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
destacou a contribuição da 
imigração japonesa para o 
Pará, a partir do fluxo migra-
tório que começou em 1929 e 
seguiu até 1952. Atraídos pela 
oferta de lotes de terra, esses 
imigrantes deram impulso à 
agricultura no estado, como já 
haviam feito em outras regiões.

O senador observou, con-
tudo, que a contribuição 
nipônica vai muito além do 
setor agrícola. Ele salientou 

a participação japonesa no 
desenvolvimento da indústria 
siderúrgica nacional, inclusive 
na implantação da Usiminas 
e a então Vale do Rio Doce.

— O governo japonês, atra-
vés da sua agência de de-
senvolvimento, a Jica, está 
financiando o governo do 
Pará para a instalação do BRT 
na Região Metropolitana de 
Belém — registrou.

O cônsul-geral honorário do 
Japão em Belo Horizonte, Wil-
son Nélio Brumer, que já pre-
sidiu a Usiminas, reconheceu 
que as parcerias comerciais 
entre os dois países estão se 
ampliando. No entanto, ele 
observou que o Brasil ainda 
permanece como exportador 
de matéria-prima, enquanto 
importa do Japão produtos de 
maior valor agregado.

— Nosso desafio é aproveitar 
o ambiente favorável de coo-
peração e trazer para o Brasil 
empresas que possam agregar 
valor e tecnologia — disse, ao 
destacar a prioridade para a 
relação com médias empresas.

O fortalecimento do papel 
das mulheres na sociedade e 
economia, no Brasil e no Ja-
pão, foi destacado por Chieko 
Aoki, fundadora e presidente 
da rede Blue Tree de hotéis.

— Hoje, o Japão é um 
protagonista do novo papel 
da mulher na sociedade. [O 
país] criou políticas focadas 
na mobilização das mulheres 
como maior potencial para o 
crescimento — contou.

Chieko relatou trocas de 
experiências com o Japão, 
envolvendo grupo de 600 mu-
lheres empresárias brasileiras, 
do qual faz parte, que busca 
ampliar a participação femi-
nina na geração de riquezas 
no país.

— Nós queremos colaborar 
para que relações entre os 
dois países sejam cada vez 
mais fortalecidas, com a gran-
de participação das mulheres 
brasileiras e japonesas. Todas 
justas, para o fortalecimento 
de nossos países e para um 
mundo melhor.

O monge Sato, responsável 
pelo Templo Shin  Budista de 
Brasília, neto de japoneses 

imigrantes que foram lavra-
dores em São Paulo, foi um 
dos convidados. Depois de se 
apresentar como um “mesti-
ço”, ele enfatizou a diversidade 
étnica e cultural do país.

 O monge observou que a 
forte presença cultural nipô-
nica acontece inclusive em 
Brasília, onde os japoneses 
foram chamados por Jusce-
lino Kubitschek para garantir 
que a nova capital começasse 
a ser abastecida localmente 
com produtos da terra.

— E os japoneses, além de 
nos trazer alimentos, trou-
xeram flores e também a sua 
cultura, na forma do budismo. 
Tenho muito orgulho em dizer 
que sou brasileiro de ascen-
dência nipônica — declarou.

Também participou o de-
putado federal William Woo 
(PV-SP), um dos cinco par-
lamentares nikkeys (descen-
dente de japoneses que vive 
fora do país) que integram a 
Câmara, que preside o Grupo 
Parlamentar Brasil-Japão.

Parcerias para alavancar progresso 
foram registradas pelos senadores

Importância de mulheres e imigrantes foi destacada 

Grupo Matsuri Daiko, que cultua as tradições japonesas misturando percussão e dança, se apresenta na sessão especial 

Chieko Aoki quer ampliar a participação feminina na relação entre os países
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A COMISSãO MISTA de 
Orçamento (CMO) aprovou 
ontem o projeto da nova Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que orienta o Con-
gresso e os demais Poderes 
a elaborar a proposta orça-
mentária de 2016. Pelo texto, 
a meta de superavit primário 
do próximo ano será de R$ 43,8 
bilhões para o conjunto do 
setor público, o equivalente a 
0,7% do produto interno bruto 
(PIB), como foi defendido pelo 
ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy. 

Desse total, R$ 34,4 bilhões 
(0,55% do PIB) compõem a 
meta da União e R$ 9,4 bilhões 
(0,15% do PIB), a dos demais 
entes federados: estados, 
municípios e Distrito Federal.

O projeto (PLN 1/2015) 
será submetido a mais uma 
votação, dessa vez no Plenário 
do Congresso, em sessão con-
junta do Senado e da Câmara. 
A próxima está marcada para 
terça-feira. No entanto, nesse 
dia, será preciso votar primeiro 
vetos presidenciais.

A meta fiscal aprovada é di-
ferente da que veio no projeto 
original do governo. O texto 
inicial previa uma meta de   
R$ 104,5 bilhões para a União 
e de R$ 22,2 bilhões para es-
tados, municípios e Distrito 
Federal. O próprio governo 
solicitou a redução após cons-
tatar que a atividade econô-

mica não vai se recuperar no 
curto prazo, com efeitos sobre 
a arrecadação federal.

O texto foi aprovado na CMO 
na forma de um substitutivo 
apresentado pelo relator, 
deputado Ricardo Teobaldo 
(PTB-PE), após um acordo 
entre todos os partidos que en-
volveu a retirada do redutor da 
meta de superavit primário do 
próximo ano. O entendimento 
foi capitaneado pela presi-
dente da comissão, senadora 
Rose de Freitas (PMDB-ES), 
e pelo líder do governo no 
colegiado, deputado Paulo 
Pimenta (PT-RS).

Um adendo apresentado 
pelo relator permitia ao Exe-
cutivo reduzir sua própria 
meta em R$ 20 bilhões, fazen-
do com que ela caísse para  
R$ 14,4 bilhões. O pedido para 
exclusão do redutor foi puxado 
pelo deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP).

— Não dá para a meta ficar 
flexível. Precisamos ter a co-
ragem de administrar a meta 
cortando [gastos] — disse.

Poupança
O superavit primário é uma 

poupança que o governo faz 
para pagar os juros da dívida 
pública federal, controlando o 
crescimento dela. O indicador 
é acompanhado pelos agentes 
do mercado (empresários e 
investidores) para avaliar a 

saúde fiscal do país. A última 
vez em que a União fechou 
o ano com superavit foi em 
2013. Em 2014 houve deficit de  
R$ 20,5 bilhões. Para este ano, 
a previsão é de saldo negativo 
ainda maior.

Desde 2005, a LDO contém 
comandos que permitem 
ao governo reduzir a meta 
fiscal até determinado valor 
utilizado em investimentos 
prioritários. Mas, somente 
a partir da crise financeira 
internacional, em 2009, é que 
o desconto passou a ser feito.

Em 2013, por exemplo, o 
superavit da União foi fixado 
na LDO em R$ 108,1 bilhões, 
com a possibilidade de redu-
ção de até R$ 65,2 bilhões, o 

que permitia que a meta ca-
ísse para até R$ 42,9 bilhões. 
Após descontar R$ 35 bilhões, 
a União encerrou o ano com 
resultado positivo de R$ 73,1 
bilhões, valor bem abaixo da 
meta, mas ainda assim den-
tro do intervalo permitido 
pela lei.

Em 2014 não houve limite 
para a redução e o governo, 
com dificuldade de caixa, 
abateu quase R$ 162 bilhões 
da meta. O ano se encerrou 
com deficit.

Instabilidade
Para o líder do governo, a 

aprovação de ontem é impor-
tante porque abre espaço para 
a Comissão de Orçamento 

iniciar a análise, na próxima 
semana, do PLN 5/2015, pro-
jeto do governo que altera a 
meta de superavit deste ano.

O relator é o deputado Hugo 
Leal (Pros-RJ). Ele acolheu 
os números sugeridos pelo 
Executivo, que transformam 
a meta oficial da União de 
2015 de um superavit de  
R$ 55,3 bilhões em um deficit 
primário que pode chegar, 
com a utilização de redutor, 
a quase R$ 120 bilhões.

— Enquanto não votarmos 
o PLN 5, ficamos diante de 
uma instabilidade, porque 
temos uma LDO que prevê um 
superavit primário que todos 
sabemos que não vai se rea-
lizar — disse  Paulo Pimenta.

Quatro comissões perma-
nentes do Senado aprovaram 
ontem o relatório com as três 
emendas de despesa ao pro-
jeto do Plano Plurianual da 
União (PPA) para o período 
de 2016 a 2019 (PLN 6/2015) 
a que cada uma tem direito.

A segurança e o desenvol-
vimento da faixa de frontei-
ras são temas das emendas 
propostas pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE), apresentadas 

por Ana Amélia (PP-RS) e Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM).

A CRE aprovou ainda emen-
da de Valdir Raupp (PMDB-
RO) e Lídice da Mata (PSB-
BA) para aumentar de 50% 
para 75% a adequação das 
organizações militares na 
Amazônia.

Outra emenda aprovada, 
de Cristovam Buarque (PDT-
DF), obriga o governo a en-
viar ao Congresso relatório 
de avaliação das variáveis 

macroeconômicas que emba-
saram a elaboração do PPA, 
explicitando, se for o caso, 
as razões das discrepâncias 
entre os valores previstos e 
os realizados.

Educação
A Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte (CE) tam-
bém definiu as emendas ao 
PPA 2016–2019. Por sugestão 
do relator, Douglas Cintra 
(PTB-PE), ficou acertado que 
uma emenda beneficiaria cada 
área de abrangência da CE.

Na área da educação, foi 
aceita a proposta do presi-
dente da comissão, Romário 
(PSB-RJ), para que o próxi-
mo PPA já incorpore a meta 
existente no Plano Nacional 
de Educação (PNE) de univer-
salizar a educação infantil na 
pré-escola para as crianças de 
4 a 5 anos.

A segunda emenda acatada 
fomenta 8 mil pontos de cul-
tura em todo o país, sugestão 
de Cristovam Buarque, Lídice 
da Mata, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) e Wilder Morais 
(PP-GO). Na área esportiva, 
a comissão sugere a implan-
tação de 500 centros de ini-
ciação ao esporte, sugestão 

de Randolfe, Lídice e Wilder.
Ontem ainda a Comissão 

de Assuntos Sociais (CAS) 
definiu suas emendas no 
relatório de Gleisi Hoffmann 
(PT-PR). Elas contemplam o 
fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e a con-
solidação do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas).

Serviços
Após fazer uma análise das 

36 sugestões apresentadas 
por membros do colegiado, 
Gleisi procurou aglutiná-las 
de acordo com a semelhan-
ça de objetivos. Na área da 
saúde, a comissão sugere 
ao PPA a destinação de R$ 1 
bilhão para estruturação da 
rede de serviços de atenção 
básica e mais uma emenda 
de R$ 1 bilhão como apoio 
à manutenção das unidades 
de saúde.

Para a assistência social, a 
comissão destina outro R$ 1 
bilhão visando à estruturação 
da rede de serviços de prote-
ção social básica.

Essas três emendas con-
templam sugestões de Ângela 
Portela (PT-RR), Ana Amélia, 
Waldemir Moka (PMDB-MS) 
e Elmano Ferrer (PTB-PI).

Gleisi ainda incorporou as 
emendas de texto sugeridas 
por Paulo Paim (PT-RS), que 
buscam ampliar os objeti-
vos do PPA em áreas como 
o combate ao racismo e à 
violência contra a mulher e 
sugerem o fortalecimento dos 
serviços de disque-denúncia, 
de assistência a deficientes e 
de saúde indígena.

Futuro
As três emendas aprovadas 

pela Comissão Senado do 
Futuro ao projeto do PPA 
2016–2019 destinam R$ 770 
milhões para melhoria de 
rodovias federais na Região 
Centro-Oeste.

De autoria do presidente 
da comissão, Wellington Fa-
gundes (PR-MT), as emendas 
foram acatadas pelo relator, 
Cristovam Buarque.

As emendas visam eliminar 
pontos críticos e adequar tra-
vessias urbanas nas rodovias 
federais no Centro-Oeste, 
prevendo ainda a pavimen-
tação da BR-242, entre Alto 
Boa Vista, em Mato Grosso, 
e Taguatinga, no Tocantins.

No relatório aprovado, Cris-
tovam também acolheu 25 
emendas ao texto do projeto.

Comissão aprova diretrizes para o Orçamento 

Comissão de Orçamento tem como relator-geral o deputado Ricardo Barros e como presidente a senadora Rose de Freitas

Projeto ainda precisa ser analisado pelo Plenário do Congresso, que tem sessão marcada para terça-feira. Mas antes será preciso votar os vetos presidenciais pendentes

Quatro colegiados definem emendas ao Plano Plurianual

Reguffe presta contas da destinação dos 
recursos que sugeriu à lei orçamentária

Reguffe (PDT-DF) 
prestou contas da des-
tinação dos recursos 
das emendas que tem 
direito de apresentar 
ao Orçamento da União 
de 2016. O senador informou 
que R$ 4 milhões foram 
destinados para o custeio 
da saúde pública do Distrito 
Federal, incluindo a compra 
de medicamentos.

Outros R$ 2,34 milhões de-
vem ser destinados à compra 
de equipamentos para a rede 
pública de saúde. R$ 3 milhões 
vão reforçar o orçamento 

para a construção do 
Hospital do Câncer 
de Brasília. Reguffe 
também destinou 
R$ 3 milhões para a 
construção de escolas 

públicas de tempo integral, 
R$ 1,5 milhão para a compra 
de viaturas para a polícia e R$ 
1,5 milhão para a compra de 
viaturas para o Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal.

Ele explicou que, com o 
caráter impositivo, o governo 
tem a obrigação de executar 
as emendas parlamentares 
ao Orçamento.

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do


