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Comissão prevê R$ 28,1 bilhões 
para o Bolsa Família em 2016

Maior parte dos recursos 
estimados para o programa 
foi mantida no relatório 
social do Orçamento 

O relator da área 
social na CMO, 
deputado João 

Fernando Coutinho, 
reduziu em R$ 100 milhões 
a proposta inicial, a pedido 
do próprio governo. Mas 
o relator-geral, deputado 
Ricardo Barros, já levantou 
a possibilidade de cortar 
R$ 10 bilhões para alcançar 
a meta de superavit.  3

Cresce a interação 
dos cidadãos pelos 
canais do Senado  2

Frentistas se opõem 
a autosserviço de 
combustível  7

Código de Desporto 
deve aprimorar o 
direito de arena   7

Migração de rádio 
AM será tema de 
seminário  6

Parlamentares na 
COP-21 defendem 
inclusão social  8

Jogos de azar no 
país podem ser 
regulamentadosUniversalizar a 

pré-escola em 
2016 é desafio

Edição traz encarte 
da Procuradoria 

da Mulher

Entre os 11 projetos da 
Agenda Brasil que devem 
ser votados amanhã em 
comissão especial, está o 
que libera a exploração de 
cassinos e casas de bingo, 
de jogos eletrônicos e do 
jogo do bicho como forma 
de aumentar a arrecadação. 
Estimativas apontam que o 
país deixa de recolher R$ 15 
bilhões ao ano com impos-
tos sobre essas atividades. 8

A diretriz de oferecer va-
gas para todas as crianças 
de 4 e 5 anos está na Emen-
da Constitucional 59/2009, 
que entra em pleno vigor 
no próximo ano. Aumentar 
a oferta de creches também 
é meta.  4 e 5

Senadora Rose de Freitas, que preside a Comissão Mista de Orçamento, na reunião em que relatório social foi aprovado: previsão do mínimo para 2016 é de R$ 871

Educação infantil deve ter local e mobiliário adequados para atividades lúdicas
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A COMissãO sEnAdO do 
Futuro abriu ontem um ciclo 
de debates para discutir o re-
lacionamento da Casa com o 
cidadão. O objetivo é divulgar 
e fortalecer os canais de inte-
ração popular nos trabalhos 
legislativos que existem hoje no 
senado e que vêm crescendo 
de forma significativa.

Para o presidente da co-
missão, Wellington Fagundes 
(PR-MT), é importante ampliar 
essa interação entre o senado 
e a sociedade.

— Queremos intensificar 
esse trabalho. Achamos funda-
mental que o cidadão conheça 
esses canais e participe — 
 explicou o senador.

desse primeiro debate, 
participaram os gestores de 
canais de relacionamento do 
senado com o cidadão, que 
apresentaram as possibilida-
des de participação popular 
nas atividades legislativas e as 
estatísticas de aumento dessa 
participação. 

A Ouvidoria, por exemplo, 
saltou de 150 manifestações 
por mês em 2011, quando foi 
instalada, para 60 mil em 2015. 

O mesmo ocorreu com 
o  canal da TV senado no 
 YouTube, que teve um cres-
cimento de público de 286% 
de 2014 a 2015, passando de 
935 mil visualizações para 3,6 
milhões.

Resposta rápida
segundo a coordenadora de 

Relacionamento com o Cida-
dão da Ouvidoria do senado, 
Regina Bezerra da silva Fontes, 
todos as manifestações regis-
tradas pela Ouvidoria — pelo 
Alô senado, pelos formulários 
do portal, por carta ou reco-
lhidas nas urnas espalhadas 

nos corredores da Casa — são 
respondidas em até 30 dias.

Ela explicou que 75% das 
questões são respondidas em 
até 48 horas e os 25% restan-
tes demoram um pouco mais 
porque são precisam de um 
embasamento técnico mais 
elaborado. 

Em 2015, a Ouvidoria já re-
cebeu 58,9 mil manifestações, 
sendo 39,6 mil com resposta 
imediata e 19,2 mil respondidas 
pelo pós-atendimento, estando 
pendentes apenas 417, mas 
dentro do prazo de 30 dias 
determinado no órgão.

Outro canal importante de 
participação popular na Casa 
é o Portal e-Cidadania, criado 
em 2011 para facilitar o acesso 
do cidadão ao senado e incen-
tivar a participação popular na 
discussão de temas de grande 
relevância. Entre os serviços 
oferecidos pela página, estão 
a participação em audiências 
públicas interativas e a possi-
bilidade de apresentação de 
proposta de lei na Casa.

Para isso, basta registrar uma 
ideia legislativa no portal e, 
se ela obtiver apoio de 20 mil 
cidadãos em quatro meses, 

será encaminhada à Comissão 
de direitos Humanos e Le-
gislação Participativa (CdH), 
que poderá transformá-la em 
projeto de lei.

O diretor do serviço de Apoio 
ao Programa e-Cidadania, 
dirceu Vieira Machado Filho, 
informou que, de 2012 para cá, 
o número de ideias legislativas 
subiu de 398 para 1.439, assim 
como aumentou o número de 
apoios a essas ideias — pas-
sando de 4.743 em 2012 para 
129.291 neste ano. 

no debate, o diretor infor-
mou que atualmente cinco pro-
postas vindas do e-Cidadania 
estão em análise na Casa e 
outras duas foram recém-
-apresentadas.

Notícias
A diretora da secretaria 

de Comunicação social do 
senado (secom), Virgínia 
Malheiros Galvez, destacou 
o crescimento dos canais no 
senado na internet — por meio 
do portal senado notícias, do 
YouTube e das redes sociais.

O senado notícias, citou 
Virgínia, teve um aumento de 
125% nas visualizações de ja-
neiro a novembro — de pouco 
menos que 550 mil visualiza-
ções para 1,2 milhão. Ganho 
semelhante teve a página do 
senado no Facebook, que 
alcançou 800 mil assinantes 
em dezembro, um crescimen-
to de 184% ao longo de 2015. 
O alcance acumulado das 
publicações ao longo do ano 
também teve salto significati-
vo, passando de 139 milhões 
em 2014 para 690 milhões até 
novembro deste ano.

— Atribuímos isso em gran-
de parte ao esforço que fize-
mos em 2015 para oferecer 
ao cidadão a informação em 
tempo real. Ele vai encontrar 
reportagem completa sobre 
esse ou aquele projeto, mas, 
primeiro, ele recebe uma frase, 
no senado Agora, com a infor-
mação imediata — explicou 
Virgínia.

Participação popular no 
Senado cresce em 2015

A TV Senado transmite, a partir das 10h30, reunião da Comissão de Assuntos 
 Econômicos. As reuniões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet (www.se-
nado.leg.br/tv) e em Brasília, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SEnADO

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

AUDiênCiAS inTErATiVAS

Em debate na Comissão Senado do Futuro, representantes de diferentes setores da Casa mostraram que 
canais de comunicação com o cidadão, como a Ouvidoria e o e-Cidadania, são cada vez mais usados

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

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

 `CCT  Ciência e inovação
8h30 Seminário Estratégias Legislativas pa-
ra o Investimento Privado em CT&I, em par-
ceria com a Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática da Câmara 
dos Deputados. 

 `Cdh  Redução da maioridade penal
9h Audiência pública sobre a relação en-
tre redução da maioridade penal e  justiça 
social.

 `CMA/CCj  Agência nacional de Águas
9h30 Audiência pública para avaliar os 15 
anos da Agência Nacional de Águas (ANA). 
O diretor-presidente da agência, Vicente 
Andreu Guillo, fará a prestação de contas 
anual de suas atribuições.

 `CMo  Relatórios setoriais
9h30 Reunião extraordinária da CMO para 
votação de relatórios setoriais.

 `CAE  Simples nacional
10h30 Reunião deliberativa. Entre os itens, 
o projeto que aumenta o limite para enqua-
dramento de empresas no Simples Nacional.

 `CE  Programa Mais Educação
11h30 Apresentação da avaliação do Progra-
ma Mais Educação e reunião deliberativa .

 `ViolênCiA ConTRA MulhER  debate
14h Comissão Permanente Mista de Com-
bate à Violência contra a Mulher promove 
audiência pública sobre violência domés-
tica, especialmente contra mulheres com 
deficiência.

 `PlEnÁRio  Administração de imóveis
14h Pauta trancada pela MP 691/2015, so-
bre a administração de imóveis da União.

 `MP 690/2015  imposto sobre imóveis
14h30 Apreciação do relatório pela comis-
são responsável pela medida provisória 
que aumenta o Imposto de Renda sobre 
o ganho de capital em venda de imóveis.

 `MP 694/2015  Ajuste fiscal
14h30 Apreciação de requerimentos pela  
comissão responsável pela medida pro-
visória que trata de questões tributárias 
 relativas ao ajuste fiscal.

 `CMA  linhas de alta tensão
14h30 Audiência pública interativa para 
discutir a passagem de linha de alta  tensão 
por bairros de Goiânia. 

 `TRAnSPARênCiA  Requerimentos
14h30 Comissão de Transparência e Go-
vernança Pública aprecia requerimentos.

 `MP 695/2015  lotex, BB e CEF
15h Continuidade da apreciação de relató-
rio pela comissão responsável pela medi-
da provisória que altera regras da Lotex e 
permite ao Banco do Brasil e à Caixa Eco-
nômica Federal adquirirem participação 
em instituições financeiras.

 `CPi do FuTEBol  Marco Polo del nero
15h15 Apreciação de requerimentos e oi-
tiva de Marco Polo Del Nero, presidente 
licenciado da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF).

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 

O selo azul de certificação 
foi dado pelo Facebook à 
página do senado na semana 
passada. Esse selo é concedido 
a algumas páginas e perfis ve-
rificados pela rede social para 
permitir que os usuários sai-
bam que eles são autênticos.

A página do senado alcan-
çou 780 mil assinantes em 
dezembro, o que representa 
um crescimento de 181% no 
número de seguidores ao 
longo de 2015, que começou 
com 277 mil. Esse crescimen-
to significou uma subida de 
sete posições no ranking das 
páginas de governo na rede, 
saltando da 21ª para a 14ª 
colocação.

Outro dado relevante é o 
chamado engajamento, que 
mostra o grau de envolvimento 
dos internautas com as publi-

cações da página. Em diversas 
ocasiões, segundo sites de mo-
nitoramento, a página da Casa 
foi a de maior engajamento no 
mundo inteiro entre as pági-
nas de governo, superando, 
inclusive, as páginas da nasa 
e da Casa Branca.

As publicações nas redes 
sociais que mais atraíram 
o interesse dos internautas 
foram aquelas relativas a 
direitos em geral (direitos 
dos pacientes com câncer e 
o de acompanhar o parto do 
filho, por exemplo), questões 
de cidadania e relacionadas à 
educação — notadamente as 
que trataram da participação 
dos pais na vida escolar dos 
filhos.

Perfil da Casa recebe selo de 
autenticidade no Facebook
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A diretora da Secom, Virgínia Galvez, fala no debate, observada por Wellington

 � Senado no Facebook: 
facebook.com/senadofederal

O Portal da Transparência 
do senado também foi lem-
brado como um importante 
instrumento de comunica-
ção entre a Casa e a popula-
ção. A diretora da secretaria 
da Transparência do sena-
do, Elga Mara Teixeira Lopes, 
informou que o portal foi 
inteiramente reformulado 
em 2015 e registrou quase 
1,5 milhão de acessos de 
janeiro a novembro.

— A população deve es-
tar atenta ao conceito de 
transparência porque ele é a 
porta para que a população 
possa controlar a atividade 
do poder público. O senado 

é hoje, sem dúvida, uma das 
instituições federais mais 
transparentes do Brasil. Hoje 
o Portal da Transparência 
tem toda a informação que 
o cidadão procura sobre a 
atividade do parlamentar, 
sobre os gastos da Casa, 
sobre nossos salários, sobre 
o que a gente faz, quando 
faz e como faz — disse Elga.

A Comissão senado do 
Futuro volta a se reunir na 
quarta-feira da semana que 
vem para votar a avaliação 
da política pública sobre o 
futuro das cidades. A reunião 
será às 10h15, na sala 13 da 
Ala Alexandre Costa.

Cidadão deve fiscalizar governo, 
diz diretora de Transparência
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Comissão preserva Bolsa Família para 2016

Cristovam diz que 
impeachment não 
resolve problemas

Pimentel afirma 
que processo contra 
Dilma é atentado

Para Telmário, 
Cunha tomou 
decisão vingativa 

Gleisi rebate 
acusações contra 
presidente 

Audiência avalia 
o legado da 
Copa do Mundo

Relatório social sobre o Orçamento foi aprovado ontem mantendo a maior parte dos recursos previstos inicialmente para o programa. Texto também estima o mínimo em R$ 871 

A COMissãO MisTA de 
Orçamento (CMO) aprovou 
ontem o relatório setorial com 
as dotações previstas no pró-
ximo ano para os programas 
mais relevantes do governo na 
área social. O texto, relatado 
pelo deputado João Fernando 
Coutinho (PsB-PE), preservou 
a maior parte do valor destina-
do ao Programa Bolsa Família 
em 2016. 

Coutinho fez um ajuste, a 
pedido do próprio Executivo, 
que reduziu em R$ 100 mi-
lhões o montante reservado 
para o programa. O valor de 
R$ 28,2 bilhões, contido no 
texto orçamentário enviado 
pelo governo em agosto, caiu 
para R$ 28,1 bilhões.

O Bolsa Família tem sido 
motivo de polêmica na co-
missão. O relator-geral da 
proposta orçamentária de 
2016 (PLn 7/2015), deputa-
do Ricardo Barros (PP-PR), 
anunciou o desejo de rever 
os dados do programa social 
para identificar problemas, 
como fraudes. Ele levantou  
a possibilidade de cortar  
R$ 10 bilhões da despesa fixa-
da para o próximo ano.

Coutinho disse que decidiu  
manter os valores sugeridos 
pelo Planalto para preservar 
o poder de compra da popu-
lação no momento em que o 
país vive uma crise econômica.

— É uma ação fundamental 
para o combate à fome, pro-
blema que vem acontecendo 
especialmente com o agrava-

mento dessa crise [econômica] 
e da crise hídrica, que ocorre 
não só no nordeste, mas tam-
bém no sudeste — disse.

A decisão de Coutinho não 
é, porém, definitiva. Barros 
poderá cortar o programa 
quando estiver elaborando 
o parecer final da proposta 
orçamentária, que também 
deve ser votado na Comissão 
de Orçamento. 

O relator-geral terá de fechar 
um texto com a meta de su-
peravit primário do próximo 
ano, que é de R$ 34,4 bilhões 
para o governo federal. se-
gundo  Barros, isso somente 

poderá ser feito com cortes 
nas despesas.

Mínimo
O corte no Bolsa Família 

não é a única decisão que o 
relator-geral terá de tomar na 
área social. Uma mudança pe-
dida pelo governo o obrigará 
a colocar mais R$ 1,3 bilhão 
para o seguro-desemprego 
pago ao pescador artesanal, o 
chamado seguro-defeso. 

A proposta orçamentária 
chegou ao Congresso com  
R$ 264 milhões para essa ação, 
quantia bastante inferior ao 
que será gasto neste ano, 

conforme previsões do próprio 
Executivo (R$ 3,2 bilhões).

no fim de novembro, o Minis-
tério do Planejamento enviou 
um ofício à CMO solicitando 
o aumento dessa dotação 
em R$ 1,3 bilhão, que, assim, 
subiria para pouco mais de  
R$ 1,5 bilhão. Coutinho enca-
minhou a questão para Barros 
resolver.

Outro item a ser solucionado 
no relatório-geral será a alo-
cação de mais R$ 1,8 bilhão 
para garantir o pagamento 
do salário mínimo de 2016. 
Coutinho estima que o valor 
ficará em R$ 871 — a proposta 

orçamentária foi elaborada 
com a previsão de R$ 865,50. 
O aumento deve-se à nova pre-
visão do índice inflacionário 
usado para reajustar o mínimo 
este ano: o Índice nacional de 
Preços ao Consumidor (inPC).

inicialmente projetada para 
encerrar 2015 em 9,67%, agora 
a variação do índice é estima-
do em 10,37%. O aumento de 
0,7 ponto percentual acres-
centa R$ 1,8 bilhão aos gastos 
públicos. O mínimo impacta 
despesas com abono salarial e 
seguro desemprego, benefícios 
previdenciários e assistenciais.

(Da Agência Câmara)

C r i s t o v a m 
Buarque (PdT-
dF) criticou a 
crença de que, 
ao fim do pro-
cesso de im-
peachment da 
presidente dilma Rousseff, os 
problemas do Brasil estarão 
resolvidos.

se não houver impeach-
ment, Cristovam advertiu que 
muitos defensores do governo 
compararão esse resultado 
a uma anistia, como se tudo 
de errado que ocorreu nos 
últimos anos fosse perdoado 
ou até mesmo não tivesse 
existido.

— do ponto de vista do 
impeachment, se vier para o 
senado, eu vou me guardar 
para analisar com muito rigor 
os argumentos legais. não vou 
votar politicamente. Eu não 
quero ficar como quem votou 
para derrubar presidente elei-
to, a não ser por argumentos 
sólidos legais, não por incom-
petência.

“Assistimos a 
um ataque ao 
Estado demo-
crático de di-
reito”, afirmou o 
líder do governo 
no Congresso, 
José Pimentel (PT-CE), ao 
condenar o pedido de abertura 
de processo de impeachment 
contra a presidente dilma .

Pimentel informou que uma 
comissão de 30 juristas esteve 
ontem no Palácio do Planalto 
para entregar à presidente um 
parecer garantindo que não há 
fato jurídico que justifique a 
abertura de processo.

— não se pode admitir um 
atentado dessa gravidade à 
Constituição, às normas do 
direito, às leis brasileiras e ao re-
gime democrático. O posiciona-
mento de importantes juristas é 
um grito nessa direção. só um 
crime de responsabilidade pode 
tirar um presidente do cargo. E 
a dilma não tem nem um ato 
sequer que possa configurar 
crime de responsabilidade.

Telmário Mota (PdT-RR) 
manifestou posição contrária 
ao recesso parlamentar por 
considerar que o Congresso 
não pode cruzar os braços 
diante da crise nacional e do 
processo de impeachment. 
Para ele, o presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha, tomou 
uma decisão “desastrosa” 
e “vingativa”, pela qual de-
monstrou não ter sentimento 
patriótico ou espírito público.

O senador disse que Cunha 
manteve engavetado o pedido 
de impeachment como instru-
mento de chantagem para ten-
tar afastar-se de investigações 
sobre remessas de dinheiro 
ao exterior. Lembrando que o 
deputado é acusado de manter 
23 contas em quatro países, 
Telmário questionou a origem 
do dinheiro e o motivo pelo 
qual Cunha não declarou os 
valores às autoridades.

— Esse dinheiro do Cunha 
que foi para o exterior não era 
o dinheiro dos hospitais? da 
educação? das estradas?

Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
rebateu as acusações que 
constam do pedido de impe-
achment de dilma Rousseff. 
segundo a senadora, as peda-
ladas fiscais não configuram 
crime de responsabilidade e, 
portanto, não fornecem base 
jurídica para o impedimento 
de dilma.

— As pedaladas fiscais 
foram, na realidade, a auto-
rização que o governo deu 
para que a Caixa, o Banco do 
Brasil e o BndEs pagassem 
os programas sociais que eles 
operacionalizam pelo governo, 
para que o governo depois 
reembolsasse. E isso foi feito. E 
outros presidentes utilizaram 
esse mesmo método.

Gleisi citou decretos presi-
denciais assinados por dilma 
que autorizavam gastos sem a 
análise do Congresso. A sena-
dora disse que esse expediente 
também sempre foi comum e 
não deveria ser considerado 
base para o afastamento da 
presidente.

A Comissão de desen-
volvimento Regional e 
Turismo (CdR) faz audi-
ência pública amanhã, às 
9h, para avaliar a situação 
das obras planejadas para 
as cidades-sede da Copa 
do Mundo de 2014. En-
tre essas obras, estádios, 
aeroportos e projetos de 
infraestrutura e mobili-
dade urbana. Participarão 
representantes dos mi-
nistérios do Esporte, do 
Turismo e das Cidades, da 
infraero e do Tribunal de 
Contas da União.

Wellington Fagundes 
(PR-MT), que requereu 
a audiência, afirma que, 
mais de um ano após a 
Copa, muitos projetos 
previstos continuam ina-
cabados, impedindo o 
pleno desenvolvimento.
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Presidente da CMO, Rose de Freitas conversa com o relator-geral, Ricardo Barros, que pode propor o corte de R$ 10 bilhões no programa apesar da decisão de ontem 

  Veja na pág. 2 como 
acompanhar a audiência 
e participar dela
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O sisTEMA EdUCACiOnAL 
brasileiro tem o desafio de incor-
porar entre 700 mil e 1 milhão de 
crianças de 4 ou 5 anos em 2016. 
A universalização da pré-escola 
é uma medida prevista há sete 
anos, quando foi promulgada 
a Emenda Constitucional 59, e 
que foi ratificada como a meta 1 
do Plano nacional de Educação 
(PnE), que se tornou lei no ano 
passado (Lei 13.005/2014) com 
vigência por dez anos.

Para a vice-presidente da Co-
missão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE), senadora Fátima 
Bezerra (PT-Rn), garantir o direi-
to à educação a todas as crianças 
brasileiras a partir dos 4 anos de 
idade é muito importante, pois 
diversos estudos comprovam 
que, quanto mais cedo a criança 
entra na escola, melhores serão 
suas chances de desenvolvimen-
to e de aprendizagem. 

A responsabilidade direta 
pela oferta da pré-escola é dos 
municípios. Para o presidente 
da União nacional dos diri-
gentes Municipais de Educação 
(Undime), Alessio Costa Lima, 
o cumprimento da universali-
zação representa dois grandes 
desafios: o primeiro é a infra-
estrutura insuficiente e a limi-
tação de recursos financeiros; 
o segundo é a necessidade de 
atrair para a escola as crianças 
que ainda estão fora dela. 

— Boa parte dessas crianças 

estão fora da escola não neces-
sariamente por falta de uma 
vaga, mas porque podem estar 
em localizações de difícil acesso, 
e precisariam ter meios para 
chegar à escola — explica Lima, 
que é secretário de Educação de 
Tabuleiro do norte, no Ceará.

O secretário também ressalta 
que falta estrutura para alcançar 
os 100% da meta, sobretudo nos 
grandes centros urbanos, onde 
as escolas já têm uma capaci-
dade de atendimento saturada. 

de acordo com dados do 
Censo Escolar de 2010 e da Pes-
quisa nacional por Amostra de 
domicílios (Pnad) de 2013, das 
6 milhões de crianças de 4 ou 5 
anos de idade no país, 81,4% já 
estão atendidas pela pré-escola, 
seja no sistema público ou no 
particular. O número de matrí-
culas pode ter aumentado nos 
últimos dois anos, mas ainda 
assim, a estimativa da Undime 
é que resta cerca de 1 milhão 
de crianças para serem atendi-
das em 2016. isso significaria a 
necessidade de cerca de 5 mil 
escolas novas, considerando 
uma média de 200 alunos por 
unidade, segundo a Undime.  
Além disso, demandaria a 
contratação de cerca de 54 mil 
novos professores. 

— Os municípios estão se 
preparando da melhor forma 
para organizar sua rede, mas é 
imprescindível o aporte finan-
ceiro da União para a ampliação 
emergencial de algumas uni-

dades escolares e a construção 
de novas unidades — pondera 
o secretário municipal.

Em audiência pública na 
Comissão de Educação em 
27 de outubro, o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, 
apresentou uma estimativa mais 
otimista. seriam 700 mil alunos 
novos a serem incorporados à 
pré-escola em 2016. O ministro 
chamou a atenção, no entanto, 
para a disparidade no acesso 
quando considerada a condição 
de renda das famílias:

— Quando pegamos os 25% 
mais ricos, em 2013, 91,8% já 
estão na pré-escola, enquanto 
dos 25% mais pobres, 75,5%. 
Quem não está na escola é quem 
mais precisa — asseverou.

Periferias
Mercadante sugeriu buscas 

ativas nas periferias das grandes 
cidades e nas cidades do interior 
dos estados mais pobres, que é 
onde deve estar o maior número 
de crianças que precisam ir para 
a pré-escola.

Ele relatou aos senadores da 
CE que o Ministério da Educação 
(MEC) fez um mutirão de cinco 
programas para repassar verbas 
para as prefeituras. O ministro 
admite que muitos municípios 
não têm recursos para o aten-
dimento da universalização da 
pré-escola, e que serão pressio-
nados pelo Ministério Público 
(MP). segundo Mercadante, 
essas ações não estavam pre-

vistas no Orçamento da União, 
mas receberam prioridade. Os 
recursos vão ser repassados na 
forma de módulos de ampliação 
das estruturas já existentes.  

— Quem não tem um modo 
de educação infantil, cria esse 
modo, pode botar até 96 crian-
ças e nós pagamos R$ 273 mil. 
Quem apenas tem uma escola, 
pode criar um espaço específico 
e nós pagamos R$ 260 mil. Então, 
estamos fazendo um esforço 
grande no MEC para ajudar os 
prefeitos, porque votamos uma 
meta e não demos os recursos 
necessários — explicou.

O ministro defendeu ainda a 
manutenção da meta e o esforço 
de todos para atingi-la.

Ministério Público
O Ministério Público tem, 

de fato, acompanhado o cum-
primento da universalização. 
Bianca Mota de Moraes, titular 
da 1ª Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva de Proteção à 
Educação da Capital do Estado 
do Rio de Janeiro, relata que o 
MP tem procurado a Undime 
em cada estado para ajudar no 
planejamento e na organização 
das matrículas para que nenhu-
ma criança fique de fora.

A transparência, a publici-

dade e a distribuição geográfica 
das vagas têm sido acompa-
nhadas pelos promotores, 
valendo-se de  recomendações 
a inquéritos civis. 

— Muitos ministérios públicos 
estão oficiando prefeitos, verea-
dores e secretários de Educação, 
alertando que a Emenda Cons-
titucional 59 está aí desde 2009, 
que a meta de universalização 
foi ratificada com força de lei 
pelo atual Plano nacional de 
Educação, que também previu 
a obrigatoriedade das leis or-
çamentárias conterem dotação 
orçamentária suficiente para o 
cumprimento dessa meta — 
disse a promotora. 

segundo Bianca Mota, as pre-
feituras têm alegado dificulda-
des relativas à crise econômica 
e à oferta de escolas em tempo 
integral e, então, elas levantam 
a possibilidade de fazer essa 
oferta inicialmente em período 
parcial, o que também é previsto 
pela Lei de diretrizes e Bases da 
Educação (LdB).

Outro problema apontado é a 
duplicidade da procura: quando 
se organizam listas de espera 
por unidades de ensino, muitas 
vezes um mesmo aluno figura 
em mais de uma lista. 

— A nossa recomendação tem 

sido unificar esse processo de 
matrícula para que se tenha um 
número real dessa demanda e 
que todas as adaptações no sis-
tema de ensino sejam feitas, por-
que a educação infantil precisa 
ser tratada com especificidade. 
não adianta e não resulta no 
cumprimento da meta colocar 
os alunos da educação infantil 
com uma estrutura de educação 
fundamental — apontou Bianca.

Creches 
A separação entre educação 

infantil e ensino fundamental 
também é um desafio para o 
cumprimento da meta 1 do PnE. 
Muitos especialistas defendem 
uma concepção de educação 
infantil que promova o desen-
volvimento integral da criança, 
complementando a ação da 
família e da comunidade. Essa 
concepção visa superar outra, 
de que a educação infantil é 
mera preparatória para o ensino 
fundamental.

Pesquisas têm comprovado 
que as crianças de até 6 anos 
precisam aprender de forma 
lúdica, o que requer projetos 
curriculares e pedagógicos 
adequados, ambientes físicos 
e mobiliário compatíveis e 
horários que considerem as 
necessidades das crianças.

O presidente da Undime 
reconhece que o modelo mais 
eficiente de sistema escolar é 
aquele em que você concentra 
crianças em idade escolar se-
melhante.

— Os projetos pedagógicos 
voltados para cada etapa trazem 
suas especificidades. Com isso, 
as escolas se organizam melhor 
e essas redes têm conseguido 
avançar e alcançar melhores 
resultados — considera.

Alessio admite que, no en-
tanto, são comuns os casos de 
municípios em que, dadas as 
dificuldades de infraestrutura 
física e as limitações de recursos 
financeiros, a pré-escola funcio-
na junto com a escola do ensino 

fundamental. 
À importância de atender os 

aspectos próprios do processo 
de aprendizagem das crianças 
em idade pré-escolar, o ministro 
da Educação acrescentou os 
aspectos socioeconômicos das 
famílias. 

— Essas crianças na pré-escola 
são os filhos da pobreza. Então, 
uma criança filha de uma mãe 
não letrada tem, em média, 
um vocabulário que é um terço 
daquele obtido numa família 
letrada. Quando ela vai ser al-
fabetizada, ela não tem como 
aprender a ler e a escrever o que 
ela não fala. Assim, a pré-escola 
ajuda a criança a desenvolver 
o vocabulário e as habilidades 
não cognitivas, a aprender a 
disciplina da escola, o material 
pedagógico — defendeu Mer-
cadante.

A meta 1 do PnE prevê que, 
até 2024, 50% das crianças entre 
zero e 5 anos tenham acesso a 
creches. Atualmente, esse per-
centual está na casa dos 24%.

A matrícula em creches, no 
entanto, não é obrigatória para 
as famílias. Mas as creches têm 
sido uma demanda cada vez 
maior devido à crescente inte-
gração de mulheres de todas as 
classes sociais ao mercado de 
trabalho.  

Para alcançar essa meta nos 
próximos dez anos, a Undime 
estima que será necessário que 
as redes municipais contratem 
aproximadamente 250 mil no-

vos professores para lidar com 
essas crianças, e ainda os outros 
profissionais que se fazem ne-
cessários ao funcionamento de 
uma creche.

segundo o presidente da en-
tidade, apesar das especificida-
des, a educação infantil (creche 
e pré-escola) recebe quase o 
mesmo valor de uma turma de 
ensino médio ou o equivalente 
a um terço dos custos reais.

Garantias
Bianca Mota explica que as 

famílias que não virem assegu-
rado o direito de matricular suas 
crianças de 4 e 5 anos na rede 
pública a partir de 2016 devem, 
num primeiro momento, tentar 
ajustar isso de forma adminis-
trativa, ou seja, com o próprio 
município. 

se a questão não é resolvida na 
própria escola, deve-se procurar 
a coordenadoria de Educação 
ou diretoria regional de Educa-
ção. não resolvido o problema, 
existem outras instâncias, com 
o conselho tutelar e o próprio  
Ministério Público. 

— O nosso trabalho tem muito 
mais o olhar da tutela coletiva 
e a gente vai, se necessário, 
distribuir uma ação que possa 
garantir esse direito a todas 
as crianças daquele local. E o 
descumprimento dessa meta 
pode inclusive vir a gerar ações 
de improbidade administrativa 
contra esses gestores — explica 
a promotora.

Com o objetivo de estimular 
a construção de creches e es-
colas, um projeto que institui 
regime especial de tributação 
para essas obrass foi aprovado 
pela Comissão de Educação no 
fim de setembro.

de autoria de Romero Jucá 
(PMdB-RR), o PLs 169/2012 
assegurará à construtora que 
fizer esse tipo de obra redução 
do pagamento de imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (iRPJ) e 
da contribuição Pis-Confins, 
entre outros tributos.

O regime valerá para obras 
que tenham sido iniciadas ou 
contratadas a partir de 1º de 
junho de 2012. deve prosseguir 
até 2018, sendo opcional e irre-
tratável enquanto durarem as 
obrigações da construtora com 

os contratantes
Para Jucá, a proposta pode 

diminuir os custos das obras 
para construção de creches e 
pré-escolas, cuja oferta é de res-
ponsabilidade dos municípios 
e do distrito Federal.

O senador explica que a dimi-
nuição da carga tributária sobre 
as construtoras vai se refletir 
nos custos das obras e signifi-
cará economia por parte dos 
entes federados responsáveis 
pela construção das creches.

Jucá diz que "há um enorme 
deficit de vagas na educação 
infantil e que todo esforço para 
solução do problema é  louvá-
vel". O projeto será analisado 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), onde re-
ceberá decisão final.

A Comissão de Educação 
aprovou, em 24 de novembro, 
o Requerimento 133/2015 
para criação de subcomis-
são permanente destinada a 
discutir e propor alternativas 
para o financiamento da edu-
cação básica no Brasil. 

Para a senadora Fátima 
Bezerra, autora do pedido, o 
Plano nacional de Educação 
apresenta o desafio de atin-
gir  10% do PiB para finan-
ciamento da área em 2024. 
Atualmente esse percentual 
é de 6%.

Fátima ressalta que mesmo 
a garantia de 50% do Fundo 
social do pré-sal e a destina-
ção de 75% dos royalties do 
petróleo à educação não serão 
suficientes para atingir os 10%.

—Essa subcomissão vai 

pensar e propor iniciativas 
concretas de novas fontes de 
financiamento para a educa-
ção. Por exemplo: por que não 
destinar uma parte de uma 
nova CPMF para a educação? 
Por que não destinar uma 
parte de um imposto sobre as 
grandes fortunas para a edu-
cação? — indaga a senadora. 

Para Fátima, é preciso dar 
passos seguros para que se 
tenha orçamento e financia-
mento suficientes para imple-
mentar a agenda do PnE, que 
ela considera “a mais ousada, 
importante e estratégica para 
o presente e o futuro do Brasil”.

A subcomissão será com-
posta por sete membros 
titulares e sete suplentes e 
aguarda designação de data 
para instalação.  

Universalização 
da pré-escola traz 
desafio gigantesco 
aos municípios
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Estímulo fiscal para construção  
de creches avança no Senado

Subcomissão tratará do tema  
do financiamento educacional

Plano nacional de Educação 2014
http://bit.ly/PlanoNacionalEducacao

Ação Educação para Todos (Unesco)
http://bit.ly/EducacaoTodos

Saiba mais

Veja todas as edições do Especial Cidadania em www.senado.leg.br/especialcidadania

Medida está prevista na Emenda Constitucional 59/2009, que entra em pleno vigor em 2016. Implantação 
traz discussões sobre financiamento e adequação pedagógica no atendimento às crianças de até 5 anos

Mercadante sugere busca ativa nas periferias pelas crianças não matriculadas Alessio Lima: capacidade de atendimento está saturada Para Fátima Bezerra, chance de aprendizado é maior para quem começa antes

Pesquisas revelam que crianças de até 6 anos precisam aprender de forma lúdica e, por isso, creches e escolas devem ter projetos curriculares e pedagógicos, ambientes físicos e horários específicos para essa faixa etária

André Falcão

 Assista ao vídeo da Agência Senado sobre a universalização 
da pré-escola e oferta de creches: http://bit.ly/ensino4anos

Fonte: Censo escolar 2010 e Pnad 2013

Brasileiros na pré-escola
 Em 2016, 

 
entre 700 mil e 1 milhão 
de crianças de 4 e 5 anos 
precisarão ser matriculadas,

 
o que pode gerar a 
necessidade de  
5 mil novas escolas.

 Em 2013, 
já estavam na pré-escola:

  81,4% das crianças

  91,8% entre as mais ricas

  75,5% entre as mais pobres
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A MiGR AçãO dAs emis-
soras de rádio AM para FM 
foi autorizada pelo decreto 
8.139/2013 e é opcional. se-
gundo o Ministério das Co-
municações, das atuais 1,8 mil 
emissoras AM em atividade, 
cerca de mil poderão fazer a 
troca de faixa em 2016. Os im-
pactos dessa migração serão 
debatidos em um seminário 
do Conselho de Comunicação 
social do Congresso nacional 
(CCs) no dia 15 de fevereiro 
de 2016. A data do evento foi 
decidida em reunião ontem.

 O conselho também vai 
discutir, em 7 de março, as 
restrições para publicidade 
e propaganda. Atualmente 
estão proibidos os anúncios de 
cigarros, de bebidas com teor 
alcoólico superior a 13 graus 
Gay-Lussac (GL), de medica-
mentos que necessitam receita 
médica, de armas de fogo e de 
agrotóxicos. 

O conselheiro Walter Cene-
viva sugeriu que o CCs chame 
para o debate publicitários 
que possam esclarecer o que 
é fazer propaganda e quais as 
mais eficientes.

— depois que estivermos 
minimamente educados sobre 
eficiência da propaganda; 
vamos discutir a propaganda 
do cigarro, a propaganda da 
bebida, a propaganda infantil; 
a importância da propaganda 
para financiar a liberdade de 
expressão, para o Estado de-
mocrático de direito; e por aí 
vai — defendeu.

Outro seminário organizado 
pelo Conselho de Comuni-
cação social será sobre os 
incentivos à produção cultural. 
A data prevista é 4 de abril.

Crise econômica 
O conselho também cons-

tituiu uma comissão para 
debater os efeitos da crise 
econômica sobre o setor. O 
grupo será formado pelos con-
selheiros Marcelo nascimento 
e silva, Marcelo Cordeiro, Mar-
celo Rech e Fernando Cesar 
Mesquita, autor da proposta 
para o debate. 

na avaliação do conselheiro 
Celso Augusto schröder, o 
papel desempenhado pelos 
meios de comunicação está 
muito além do entreteni-

mento. Ele disse que as novas 
tecnologias e as mudanças na 
comunicação apontam para a 
importância do debate.

— A tecnologia precisa ser 
analisada do ponto de vista 
da cidadania, dos negócios. 
seria interessante ouvir os 
atores econômicos que che-
gam com vantagem — afir-
mou schröder, que apontou 
a importância de discutir a 

concentração da propriedade 
dos meios de comunicação, 
além do processo de conces-
são e outorga dos serviços de 
radiodifusão no Brasil.

Violência
O conselho adiou para o 

ano que vem a votação do 
parecer sobre projetos em 
análise no Congresso que 
tratam da proteção dos profis-

sionais de comunicação e dos 
 comunicadores. não houve 
tempo para que o relatório 
(Parecer 8/2014) do conse-
lheiro Celso schröder fosse 
 examinado pelos demais in-
tegrantes. Ainda assim, o pre-
sidente do colegiado, Miguel 
Ângelo Cançado, anunciou 
que o CCs está bastante pre-
ocupado com a insegurança 
no setor. 

Seminário vai discutir migração de rádio AM

Presidido por Miguel Cançado (2º à esq., à mesa), conselho pretende debater produção cultural e publicidade em 2016

lira comenta pleito e 
celebra 80 anos de Vandré 

Jucá elogia eleições para o 
Parlamento da Venezuela

Ana Amélia cobra redução 
de burocracia na fronteira

Paim quer política pública 
específica para os jovens

R a i m u n d o  L i r a 
(PMdB-PB) parabenizou 
o povo da Venezuela por 
ter votado, “com inde-
pendência e liberdade” 
nas eleições parlamen-
tares para manter a democracia na 
Venezuela. Ele considerou a vitória 
da oposição como “um evento extre-
mamente importante”, a exemplo do 
que ocorreu na Argentina. 

O senador também homenageou 
Geraldo Vandré, compositor e cantor 
paraibano, que completou 80 anos. 

— Ele pode ter a consciência tranqui-
la de que desempenhou de uma forma 
altaneira um papel nos momentos em 
que o Brasil mais precisava de uma 
voz, de um artista com profunda sen-
sibilidade social e política — afirmou. 

Vandré compôs e defendeu no Festi-
val de Música Brasileira da TV Globo, 
em 1968, Prá não Dizer que não Falei 
das Flores, que ficou conhecida como 
Caminhando e se tornou o hino da luta 
contra a ditadura militar. 

Romero Jucá (PMdB-
RR) comemorou o resul-
tado das eleições parla-
mentares realizadas na 
Venezuela, no domingo, 
como uma oportunidade 
para que o país vizinho saia da crise po-
lítica e econômica em que se encontra. 
A vitória da oposição, disse o senador, já 
teve boas repercussões no continente.

— O presidente da Argentina, Mau-
ricio Macri, registrou que não vai mais 
entrar com o pedido de suspensão da 
Venezuela do Mercosul porque espera 
que, com a indicação de um outro cami-
nho pelo povo, esse possa ser construído 
e trilhado com maturidade política, 
respeitando a população — disse.

A coalizão de oposição ao governo 
de nicolás Maduro conquistou 99 das 
167 cadeiras da Assembleia nacional, 
número que pode aumentar até o final 
da apuração. Jucá analisou que este é o 
momento para o governo venezuelano 
abandonar a pressão política e rever o 
modelo de condução do país.

A burocracia para 
cruzar a fronteira nas 
cidades de Uruguaiana, 
no Brasil, e Paso de Los 
Libres, na Argentina, 
recebeu críticas de Ana 
Amélia (PP-Rs). segundo a senadora, 
os argentinos enfrentam filas que du-
ram até duas horas, já que o governo 
brasileiro não forneceu a eles a carteira 
de acesso ao país. Ela prevê que, no 
próximo verão, as filas deverão ser 
quilométricas, já que muitos argentinos 
virão passar as férias no Brasil.

— Que Mercosul é esse que determina 
que um cidadão argentino ou brasileiro 
que vive ali na fronteira seja maltratado 
com essa burocracia? — disse.

Ana Amélia também saudou o resul-
tado das recentes eleições parlamen-
tares na Venezuela, onde a oposição 
conseguiu uma vitória expressiva, e 
também no pleito realizado em no-
vembro na Argentina, onde o candi-
dato Mauricio Macri, opositor da atual 
presidente, Cristina Kirchner, venceu.

A adoção de políticas 
públicas específicas para 
jovens de 15 a 24 anos, em 
especial nos setores da 
educação e do emprego, 
foi defendida por Paulo 
Paim (PT-Rs). O senador citou dados 
da OnU e do iBGE mostrando que, a 
cada dois desempregados no país, um é 
jovem; e que 40% dos jovens brasileiros 
pertencem a famílias com rendimentos 
de, no máximo, meio salário mínimo.

— Apenas 35% têm carteira assinada. 
Quanto à educação, só três em cada dez 
têm acesso ao ensino médio. Entre os 
que deixaram o estudo, 51% pararam 
no ensino fundamental e 12% não 
 ultrapassaram a 4ª série — disse.

Ele ainda mostrou preocupação com a 
gravidez na adolescência e com a violên-
cia praticada contra os jovens, defendeu 
a suspensão do recesso parlamentar 
do Congresso para debater o pedido 
de impeachment de dilma Rousseff 
e se manifestou contra o afastamento 
da presidente.
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Impactos da troca de faixa de quase mil emissoras para frequência modulada (FM) serão pauta de evento do Conselho de Comunicação previsto para fevereiro de 2016 
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A comissão de juristas encarregada de 
elaborar um anteprojeto de Lei Geral 
do desporto Brasileiro entende que os 
direitos televisivos, a distribuição dos 
recursos do direito de arena e as apostas 
esportivas são tópicos que devem ser 
incluídos na atualização da lei.

— Os direitos televisivos são a mais 
importante discussão do esporte hoje 
no mundo. destaco a necessidade de 
regulação em lei sobre esses aspectos 
tanto pelos princípios esportivos quanto 
para garantir a igualdade entre os com-
petidores — disse ontem o relator da 
comissão, Wladimyr Camargos.

Pedro Trengrouse, professor da Escola 
de direito da Fundação Getulio Vargas, 
ressaltou que é preciso definir melhor a 
quem pertence os direitos de arena, já 
que a legislação atual é confusa.

Os debatedores também ressaltaram 
a importância de discutir os direitos de 
transmissão das imagens na internet.

A comissão apontou a necessidade 
de um maior disciplinamento do uso 
dos flagrantes de imagem protegendo 
o direito de expressão e a liberdade de 
imprensa, mas com a preocupação de 
que não se tornem uma prática abusiva.

— são aqueles trechos de imagem de 
competição que são hoje fornecidos 
às televisões que não têm o direito de 
transmissão. discutimos que tenham 
um maior disciplinamento — explicou 
Camargos.

A lei atual determina que os flagrantes 
de imagem não podem exceder 3% do 
total do tempo de espetáculo ou evento.

Wladimyr Camargos ponderou que 
a atual Lei Geral do desporto foi es-
crita num período em que não havia 
o fenômeno atual da internet e da 
portabilidade.

Outro ponto que precisa ser deba-
tido, segundo o advogado Luiz Felipe 
santoro, é o motivo pelo qual somente 
a transmissão de imagens é incluída no 
direito de arena. segundo ele, as rádios 
têm lucro transmitindo futebol.

— E esse lucro não chega para as 
equipes e não chega via direito de arena 
aos atletas — explicou.

santoro considerou relevante discutir 
a natureza jurídica do direito de arena: 
civil ou indenizatória, remuneratória 
ou salarial. 

O relator demonstrou preocupação 

com o direito concorrencial. segundo 
ele, a abertura à livre concorrência e ao 
mercado na área de televisionamento 
dos eventos esportivos também deve 
ser motivos de atenção da comissão.

Em relação às apostas esportivas, 
Pedro Trengrouse ressaltou que, se 
forem regulamentadas no país, a co-
missão precisa pensar numa maneira 
de garantir que o esporte tenha bene-
fícios  econômicos com essa atividade 
e  também sobre o que é necessário 
que esteja na legislação para que a 
integridade do esporte seja protegida 
da manipulação dos resultados das 
apostas.

— são estes dois pontos: como 
podemos proteger a integridade do 
esporte combatendo a manipulação 

de resultados e qual o beneficio eco-
nômico possível que podemos tratar na 
legislação para que o esporte não seja 
objeto de apostas sem auferir nenhum 
beneficio econômico com isso.

Arbitragem
A comissão discutiu a substituição 

do atual sistema de Justiça desportiva 
pelo modelo de solução de conflitos 
conhecido por arbitragem.

Foram consideradas duas alternati-
vas: a adoção do sistema arbitral puro 
ou do modelo misto, em que os conflitos 
são julgados por comitês autônomos 
mantidos pelas próprias organizações 
esportivas, assegurada a possibilidade 
de recorrer à arbitragem como  instância 
final de recurso.

A arbitragem é uma sistemática de 
solução de conflitos na qual as partes 
utilizam o juízo arbitral para solucionar 
uma controvérsia em vez de recorrerem 
ao Poder Judiciário. Trata-se de uma 
Justiça privada, de solução mais rápida. 
A sentença torna-se obrigatória entre 
as partes. 

A Justiça desportiva adota uma es-
trutura similar à do sistema judiciário. 
Pode haver nos estados os tribunais de 
Justiça desportiva de cada modalidade, 
formados por comissões disciplinares, 
que atuam como tribunais de primeira 
instância.

Caso se sintam insatisfeitas, as partes 
têm a possibilidade de recorrer ao su-
perior Tribunal de Justiça desportiva 
(sTJd) e depois à Justiça comum. 

CERCA dE 500 mil frentistas serão 
demitidos caso vire lei proposta que 
prevê instalação de bombas de autos-
serviço nos postos de abastecimento 
de combustíveis. A estimativa foi 
apresentada por representantes dos 
trabalhadores ontem, em audiência 
pública promovida pela Comissão de 
direitos Humanos (CdH). Eles pedem 
que o Projeto de Lei do senado (PLs) 
407/2014, de Blairo Maggi (PR-MT), 
que propõe a mudança, seja arquivado.

Os frentistas também reivindicam a 
condição da aposentadoria especial 
para a categoria, revogada no governo 
do então presidente Fernando Henri-
que Cardoso. O caráter especial daria 
aos frentistas o direito de se aposentar 
aos 25 anos de serviço, em vez dos 35 
anos determinados pela lei.

O objetivo de Blairo, ao apresentar 
o projeto, foi modernizar a atividade 
no país, trazendo tecnologia que per-
mita o autoatendimento em postos de 
combustíveis, com potencial redução 
de custos para o consumidor. durante 
a reunião, o chefe do gabinete do se-
nador, Coaraci Castilho, sinalizou que 
a proposta pode ser revista:

— O senador Blairo Maggi vai se 
reunir com o relator [na Comissão 
de infraestrutura] Wilder Morais (PP-
GO) para que possamos definir que 
caminho esse projeto poderá seguir. O 
senador vai analisar esse projeto para 
que todos continuem trabalhando no 
seu devido posto, que é o que vocês 
querem. Tenho certeza de que vamos 
chegar a um denominador comum.

segundo Castilho, o projeto foi pen-
sado em um momento em que a eco-
nomia estava aquecida e o  desemprego 
em baixa.

O presidente da Federação dos Em-
pregados em Postos de Combustíveis 
do Estado de são Paulo (Fepospetro), 
Luiz de souza Arraes, afirmou que a 
medida “visa única e exclusivamente 
aumentar o lucro de quem já lucra 
muito”. O secretário de Relações insti-
tucionais da União Geral dos Trabalha-
dores (UGT), Miguel salaberry Filho, 
pediu a imediata retirada do projeto:

— Para que mudar uma lei e 
 desempregar 500 mil trabalhadores? 

O presidente da Federação nacional 
dos Empregados em Posto de servi-

ços de Combustíveis e derivados de 
Petróleo (Fenepospetro), Francisco 
soares de sousa, argumentou que a 
bomba de autosserviço não é capaz 
de desempenhar todas as funções dos 
frentistas.

— Ela vai na verdade colocar os 
donos dos veículos para trabalhar no 
lugar dos frentistas. se existisse uma 
tecnologia que abastecesse, olhasse o 
óleo, verificasse a bateria, o pneu e des-
se a assistência necessária, aí sim seria 
uma tecnologia de ponta — avaliou.

sousa e outros frentistas abordaram 
os riscos da atividade, como a expo-
sição a substâncias inflamáveis e os 
assaltos recorrentes.

— Esse projeto passa o risco da ativi-

dade ao consumidor. Hoje, acabou de 
ser assassinado um frentista no Ceará 
em um assalto — relatou o presidente 
do sindicato dos Empregados em 
Postos de serviços de Combustíveis 
e derivados de Petróleo do Estado do 
Ceará (sinpospetro-CE), Ardilis Arrais.

Telmário Mota (PdT-RR), que presi-
diu a reunião, e Gleisi Hoffmann (PT-
PR), que sugeriu o debate, apoiaram 
a posição dos frentistas. Eles creem 
que Blairo Maggi reverá sua posição.

— Ele não apresentou o projeto ob-
viamente para prejudicar o trabalhador. 
Ele ouviu alguns setores e considerou 
que o projeto poderia beneficiar a 
sociedade de alguma forma — disse 
Gleisi.
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Telmário Mota (4º à dir.), que presidiu, e Gleisi Hoffmann, que sugeriu o debate, apoiaram posição dos frentistas: possível demissão de 500 mil

Comissão de juristas reunida para discutir a bases de um anteprojeto de Lei Geral do Desporto

Comissão de juristas avalia novas regras para o direito de arena

Frentistas rejeitam bombas de autosserviço
Em audiência ontem no Senado, representantes dos trabalhadores pediram arquivamento de projeto que prevê instalação dos equipamentos nos postos de combustíveis
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A COMissãO EsPECiAL do 
desenvolvimento nacional 
votará amanhã 11 projetos 
da Agenda Brasil — pauta 
apresentada pelo presidente 
do senado, Renan Calheiros, 
com o objetivo de incentivar 
a retomada do crescimento 
econômico do país —, como 
o PLs 186/2014, que regula-
menta a exploração dos jogos 
de azar. 

O relatório, a cargo do se-
nador Blairo Maggi (PR-MT), 
foi lido na reunião de 25 de 
novembro, mas o senador 
Benedito de Lira (PP-AL) pe-
diu vista da proposta, que irá 
diretamente para a Câmara 
dos deputados se for aprovada 
na comissão. 

O PLs 186/2014, de Ciro 
nogueira (PP-Pi), libera a 
exploração de cassinos, bin-
gos, jogos eletrônicos e jogo 
do bicho. O projeto traz a 
definição dos tipos de jogos 
que podem ser explorados, 
os critérios para a autorização 
e as regras para distribuição 
de prêmios e arrecadação de 
tributos. 

A proposta estabelece que 
serão credenciadas no má-
ximo dez casas de bingo por 
município. Os cassinos vão 
funcionar em complexos 
turísticos construídos especi-
ficamente para esse fim, com 
hotéis e restaurantes.

na visão do autor, é no 
mínimo incoerente dar um 
tratamento diferenciado para 
o jogo do bicho e, ao mesmo 
tempo, permitir e regulamen-
tar as modalidades de loteria 
federal hoje existentes.

Ciro argumenta que o Brasil 
deixa de arrecadar em torno 
de R$ 15 bilhões anuais com 
a falta de regulamentação 
dos jogos de azar. segundo o 
senador, o projeto contribui 
para a geração de milhares de 
empregos e fortalece a política 
de desenvolvimento regional 
por meio do turismo. É o tipo 
do projeto em que, segundo 
Ciro, ganham tanto o governo 
quanto a sociedade.

Corrupção
A proposta tem o apoio 

do relator. Para Blairo, “é 
desejável a iniciativa de re-
gulamentar o jogo de azar no 
Brasil”. O senador admite que 
a atividade tem sido exercida, 
ainda que de modo ilegal. se-
gundo o relator, a ilegalidade 
acaba desencadeando outro 

efeito perverso à sociedade, já 
que os recursos obtidos com a 
exploração do jogo revertem 
para a corrupção de agentes 
públicos.

Blairo diz que, com a regula-
mentação, espera-se extirpar 
“a corrupção que hoje existe e, 
ao mesmo tempo, concretizar 
um aumento expressivo das 
receitas públicas”.

Após pedir vista na reunião 
do último dia 25, Benedito de 
Lira apresentou uma emenda 
para permitir que os estabe-
lecimentos autorizados a ex-
plorar o jogo do bicho operem 
também as videoloterias. Em 
sua redação atual, o substitu-
tivo de Blairo restringe a ex-
ploração desse tipo de jogo a 
cassinos, bingos (que também 
podem explorar videobingos) 
e estabelecimentos creden-

ciados especificamente como 
videoloterias. na visão de Be-
nedito, sua emenda permite 
aos apostadores escolher em 
qual estabelecimento desejam 
fazer as apostas.

Peixes
Também consta da pauta da 

Comissão Especial do desen-
volvimento nacional o PLs 
341/2013, de Benedito de Lira, 
que estabelece incentivos à 
produção de peixes integrada 
à agricultura. O projeto esti-
mula a utilização de resíduos 
provenientes da piscicultura 
na adubação de solo destina-
do a plantio agrícola.

Entre os benefícios pro-
postos aos produtores, estão 
a dispensa do licenciamento 
ambiental para empreendi-
mentos de pequeno porte, 

a prioridade na concessão e 
na renovação de outorga dos 
direitos de uso de recursos hí-
dricos e a isenção da cobrança 
pelo uso de recursos hídricos 
para agricultores familiares. 

A proposta conta com o 
apoio da relatora, Lúcia Vânia 
(PsB-GO).

A comissão também pode 
votar o PLs 104/2015, que 
tem o objetivo de estimular o 
empreendedorismo de jovens 
que vivem e trabalham no 
meio rural, e o PLs 183/2015, 
que permite aos estados e 
municípios usar os depósitos 
judiciais e administrativos de 
processos em andamento.

Aprovado na reunião de 11 
de novembro, o projeto será 
submetido a um turno com-
plementar de votação, por se 
tratar de substitutivo.

Senado estuda a liberação de jogos de azar
Objetivo principal do projeto é elevar arrecadação do governo. Estima-se que, sem a regulamentação dos jogos, o Brasil deixe de recolher R$ 15 bilhões ao ano com impostos

Parlamentares brasilei-
ros participaram ontem de 
três painéis na Conferência 
Mundial das nações Unidas 
sobre o Clima (COP-21) que 
trataram de energia renovável, 
um dos principais eixos de 
atuação da Comissão Mista 
sobre Mudanças Climáticas 
(CMMC), presidida pelo sena-
dor Fernando Bezerra Coelho 
(PsB-PE). Também estiveram 
presentes outros integrantes 
da delegação brasileira, como 
o senador donizeti nogueira 
(PT-TO) e o deputado Arthur 
Maia (sdd-BA).

— Estudos apresentados du-
rante o painel mostraram que 
quase 1 bilhão de pessoas não 
terão acesso a energia elétrica 
em 2030. E que, hoje, 4 bilhões 
de pessoas ainda cozinham 
seus alimentos usando lenha ou 
carvão vegetal — disse Bezerra.

O senador avalia que são 
necessárias medidas que 

associem política energética 
e fontes alternativas com in-
clusão social.

Hoje os parlamentares 
reúnem-se na Embaixada do 
Brasil em Paris. segundo a as-
sessoria de Bezerra, à tarde ele 
participará do painel “Energia 
nuclear na França: planeja-
mento e impactos ambientais” 
e do painel “Liderança em 
desenvolvimento rural de 
baixo carbono na Amazônia: 
governos, sociedade civil e 
cadeias de apoio”.

Metas brasileiras
A COP-21 começou no dia 30 

e vai até sexta-feira, reunindo 
em Paris representantes das 
mais de 190 nações que fa-
zem parte da Convenção da 
OnU sobre o Clima. Entre as 
principais metas brasileiras, 
destacam-se o fim do desmata-
mento ilegal, o reflorestamen-
to de 12 milhões de hectares 

de terra, a recuperação de 15 
milhões de hectares de pasta-
gens degradadas e a integração 
de 5 milhões de hectares, entre 
lavouras, pastagens e florestas.

na área de energia — um 
dos pilares da CMMC —, a 
Contribuição nacionalmente 
determinada (indC-Brasil) 
propõe que a participação das 
energias renováveis chegue, 
até o ano de 2030, a 23% da 
matriz energética brasileira, 
especialmente a solar, eólica 
e de biomassa, sem considerar 
a hidrelétrica.

— Mas, acredito que po-
demos ser mais ousados em 
diversos aspectos — afirmou 
o presidente da CMMC, ao 
defender que a participação 
das “energias limpas”, na ma-
triz energética nacional seja 
de 25% em 2030.

A seca no Planalto da Bor-
borema, na região de Cam-
pina Grande (PB), será tema 
de uma audiência pública da 
Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas 
marcada para amanhã, às 
14h30.

O objetivo é formular um 
plano emergencial para so-
lucionar a crise hídrica nas 
cidades da região. somente 
Campina Grande tem 400 mil 
habitantes.

Um levantamento feito 
pela Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Esta-
do da Paraíba mostra que 
o reservatório de Campina 
Grande conta neste momen-
to com apenas 13,2% de sua 
capacidade total.

Para o deputado Rômulo 
Gouveia (PsB-PB), autor do 
requerimento da audiência, é 
preciso discutir com urgência 

soluções e estratégias para 
superar a escassez de água, 
já que não há nenhum indi-
cador de que as chuvas virão 
com intensidade suficiente 
para minimizar o preocu-
pante quadro atual.

Foram convidados para a 
audiência pública o ministro 
da integração nacional, Gil-
berto Occhi, e o diretor-pre-
sidente da Agência nacional 
de Águas (AnA), Vicente 
Andreu Guillo.

na quinta-feira, o senado 
fez uma sessão temática 
na qual o diretor da Área 
de Gestão da AnA, Paulo 
Varella, disse que a situação 
da Região nordeste é crítica. 
segundo ele, a Paraíba tem 
demandado especial dedica-
ção dos servidores da AnA.

Senadores defendem inclusão social na COP-21 Comissão de Mudanças Climáticas 
debate crise de água na Paraíba 

Apostadores jogam num cassino de Las Vegas, nos Estados Unidos: Senado analisa proposta para liberar jogos de azar, como casas de bingo e de jogos eletrônicos
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  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela � Encarte especial sobre a COP-21:  

http://bit.ly/EncarteCOP21


