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Banco do Brasil e Caixa podem 
participar de outras instituições
Medida provisória aprovada pelo Senado também 
reabre prazo para clubes de futebol parcelarem dívidas e 
autoriza a loteria instantânea a explorar eventos de apelo 
popular, em vez de apenas temas ligados a esporte

Segue para sanção 
projeto derivado de 
medida provisória 

que autoriza o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica 
Federal a adquirir 
participação em empresas. 
Para as compras, os bancos 
federais poderão contratar 
empresas avaliadoras 
especializadas e deverão 
exigir cláusula prevendo 
nulidade da operação se for 
constatada irregularidade 
preexistente.

O texto aprovado tam-
bém permite que até  31 
de julho clubes de futebol 

façam adesão ao parcela-
mento de dívidas previsto 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal do Esporte. O prazo 
havia terminado em 30 de 
novembro.

Um terceiro aspecto da 
medida provisória trata 
de loterias espontâneas, 
as raspadinhas. Em vez de 
usar apenas temas ligados 
ao futebol, agora os jogos 
oficiais de aposta podem 
explorar eventos de apelo 
popular, datas comemora-
tivas, referências culturais 
e licenciamentos de mar-
cas e de personagens.  3 À mesa, Renan Calheiros preside sessão do Plenário que aprovou medida provisória referente a bancos federais

Relator da proposta, Blairo (2º à dir.)  acompanha reunião ao lado de Jucá (E), Otto, que preside o colegiado, e Simone 

Romário, presidente da CPI do Futebol: “O coronel fugiu da convocação”

Ao lado de Franco, Moka cumprimenta Ana Amélia, relatora do projeto sobre FGTS

Telmário é  
o novo relator  
do caso Delcídio

Proibição de fumo 
em parques segue 
para a Câmara

Ontem, por sorteio, Tel-
mário Mota foi escolhido 
para ser o novo relator no 
Conselho de Ética da repre-
sentação que pede a cassa-
ção do mandato de Delcídio 
do Amaral. Telmário apre-
sentará um parecer preli-
minar na quarta-feira.  2

O projeto que proíbe o 
consumo de cigarros, cha-
rutos e outros fumígeros 
em parques infantis, giná-
sios e estádios de esportes, 
abertos ou fechados, foi 
aprovado em decisão final 
ontem na Comissão de As-
suntos Sociais.  4

Estado e município próximos de usar depósito judicial  

Multa extra de 10% do FGTS para 
empregadores pode ser extinta

CPI quer que presidente da CBF 
seja levado à força para depor

A Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacio-
nal, que analisa os projetos 
da Agenda Brasil, aprovou 
ontem regime de urgência 

para proposta de José Serra 
que permite que estados e 
municípios utilizem depó-
sitos judiciais e adminis-
trativos de processos em 

andamento. Relator, Blairo 
Maggi alega que as emen-
das atendem as demandas 
dos bancos federais e dos 
tribunais de Justiça.  5

Projeto aprovado em co-
missão extingue contribui-
ção social paga desde 2001 
pela empresa que demite 

sem justa causa. Os 40% do 
FGTS devidos ao trabalha-
dor continuam sendo pa-
gos. Texto vai ao Plenário.  8

Após faltar ao depoi-
mento marcado pela CPI 
do Futebol, o presidente 
interino da Confedera-
ção Brasileira de Futebol, 
Antônio Carlos Nunes de 

Lima, poderá ser condu-
zido à força para falar aos 
senadores como testemu-
nha. Para isso, Romário 
disse que pedirá a colabo-
ração da Justiça.  6

Renan deve definir 
agenda expressa 
na terça-feira  3

Comissão sugere 
ampliar concessões 
nos transportes  7

Senado criará 
colegiado sobre  
parlamentarismo  3

Base curricular 
é questionada
em debate  8
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O SENADOR TELMáRIO 
Mota (PDT-RR) foi sorteado 
ontem para ser o novo relator 
da representação contra o 
senador Delcídio do Amaral 
(PT-MS) no Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar. Ele 
deve apresentar seu parecer 
preliminar na quarta-feira.

Telmário disse que vai atuar 
conforme determinam a lei e 
as normas do conselho.

— Vou me posicionar como 
sempre fiz, com respeito às 
normas. Eu fiz isso quando 
fui vereador. Não há nenhu-
ma complicação — disse o 
senador, acrescentando que 
mantém com Delcídio uma 
relação de respeito.

De acordo com as normas 
do Conselho de Ética, após o 
recebimento da defesa prévia 
do acusado (o que ocorreu em 
18 de fevereiro), o relator tem 
cinco dias úteis para apresen-
tar o relatório preliminar. O 
conselho, em seguida, tem 
igual prazo para analisar o 
mérito da representação e, 
por voto aberto, decidir se há 
ou não indícios suficientes de 
prática de atos que possam 
resultar na perda de mandato 
ou em algum outro tipo de 
punição.

Se a representação for 
recebida e um processo 
disciplinar for instaurado, 
haverá um período para de-
poimentos de testemunhas. 
Na hipótese de o conselho 

decidir pela improcedência 
da representação, o processo 
será arquivado.

A representação que pede 
a cassação do mandato de 
Delcídio do Amaral foi apre-
sentada em 1º de dezembro 
pela Rede e pelo PPS. 

O líder da Rede, senador 
Randolfe Rodrigues (AP), 
disse que os acontecimentos 
envolvendo Delcídio são um 
“flagrante descumprimento 
do Código de Ética”.

O senador foi preso em 25 
de novembro por suspeita de 
tentativa de obstrução das 
investigações da Operação 
Lava-Jato, que apura corrup-
ção na Petrobras.

Na defesa prévia, Delcídio 
argumentou que a prisão pre-
ventiva foi inconstitucional e 
que as provas foram obtidas 
ilegalmente. Ele foi solto por 

ordem do ministro Teori Za-
vascki, do Supremo Tribunal 
Federal em 19 de fevereiro.

O primeiro relator escolhido 
para examinar a denúncia 
contra Delcídio foi o senador 
Ataídes de Oliveira (PSDB-
TO). A troca aconteceu diante 
da argumentação da defesa de 
que Ataídes integra o Bloco 
Parlamentar da Oposição, do 
qual também faz parte um dos 
apoiadores da representação, 
Ronaldo Caiado (DEM-GO). 

O senador Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP) disse que 
o afastamento de seu partido 
da relatoria foi uma decisão 
acertada:

— Queremos evitar pretex-
tos para impugnações e cau-
sas de incidentes processuais. 

O presidente do Conselho 
de Ética é o senador João 
Alberto Souza (PMDB-MA).

Telmário apresenta parecer 
do caso Delcídio na quarta
Senador do PDT foi escolhido ontem como relator da representação que pede a cassação do mandato do 
colega do PT. Com base no relatório, Conselho de Ética decidirá se há indícios para avanço do processo

A tradicional campainha 
do Salão Azul do Senado foi 
substituída nesta semana por 
um modelo mais moderno e 
com um toque mais suave. O 
novo dispositivo alcança 75 
decibéis — ante os 90 decibéis 
do antigo. A campainha é usa-
da para chamar os senadores 
para o início das sessões e para 
as votações.

O tipo de toque também 
mudou. Não se ouve mais 
“trim”, como um alarme de 
incêndio, mas sim “ding dong”, 
semelhante a uma campainha 
residencial. Outros 24 pontos 
distribuídos nos Anexos 1 e 2 
do Senado continuam com o 
modelo anterior.

De acordo com o secretário-
-geral da Mesa, Luiz Fernando 
Bandeira, havia muitas recla-
mações do barulho. A mudan-
ça, segundo ele, permitirá a 
convocação dos senadores 
causando menos incômodo.

— O objetivo principal é dar 
mais conforto auditivo aos 
servidores e jornalistas que 
trabalham naquela área — 
disse Bandeira, que também 
citou o risco de a campainha  
ser confundida com um alerta 
de incêndio.

O valor do novo modelo é 
de R$ 70, incluídos o preço 
de compra e o custo de adap-
tação, enquanto o anterior 
ficava em torno de R$ 400.

O governo publicou ontem 
três medidas provisórias no 
Diário Oficial da União. Entre 
elas, que agora serão anali-
sadas pelo Congresso, está a 
MP 714/2016, que permite o 
aumento da participação do 
capital estrangeiro nas empre-
sas aéreas de 20% para 49%.

Com essa medida provisória, 
a intenção do Executivo é atrair 
novos investidores e frear a 
elevação dos preços das passa-
gens aéreas. A MP, no entanto, 
mantém a exigência de só dar 
concessão ou autorização para 

os serviços aéreos a compa-
nhias com sede no Brasil.

Outra medida provisória 
é a 713/2016, que reduz até 
dezembro de 2019 o Impos-
to de Renda retido na fonte 
sobre remessas de dinheiro 
ao exterior. A alíquota cai de 
25% para 6%. Segundo a MP, 
a alíquota nova é válida para 
valores destinados à cobertura 
de gastos pessoais em viagens 
de turismo, negócios, serviço, 
treinamento ou missões oficiais 
até o limite de R$ 20 mil ao mês. 

A terceira medida provisória 

é a MP 715/2016, que abre cré-
dito extraordinário de R$ 316,2 
milhões para o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, para 
ser usado no Fundo Garantia-
-Safra. 

Uma vez editada pelo Exe-
cutivo, uma MP tem força de 
lei e vigora por até 120 dias. O 
Congresso tem 48 horas para 
formar comissões com senado-
res e deputados para analisar 
os textos e, se for o caso, fazer 
alterações. Depois, as medidas 
são votadas nos Plenários da 
Câmara e do Senado.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, anunciou as 
medidas tomadas pela Casa em 
resposta às denúncias de irre-
gularidades no pagamento de 
horas extras a servidores. Entre 
as medidas, está o afastamento 
dos supostos envolvidos.

Pelas denúncias, horas extras 
não cumpridas foram inseridas 
no sistema e pagas. 

Segundo Renan, uma sindi-
cância apura o caso. O Senado 
dará publicidade à lista de 
quem recebeu os pagamentos.

A Diretoria-Geral do Senado 
cobrará a devolução dos valo-
res pagos a servidores que não 
poderiam receber o extra, como 
diretores e coordenadores.

Além disso, Renan determi-
nou à Diretoria que reestabe-

leça os limites usados em 2014 
para horas extras. Em 2010, o 
Senado pagou R$ 69,7 milhões. 
Em 2013, primeiro ano desta 
Mesa Diretora, o valor foi re-
duzido para R$ 9,2 milhões. 
Em 2014, para R$ 4,7 milhões.

— É inadmissível que ardis 
burocráticos pretendam frau-
dar a determinação da Mesa. 
Os que tentarem responderão.

Salão Azul ganha campainha mais 
suave para chamar senador ao Plenário

Nova MP eleva participação estrangeira na aviação

Renan afasta servidores suspeitos de irregularidades

A TV Senado transmite, a partir das 10h, a reunião da Comissão de Relações Ex-
teriores. 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

 `CRA  Ministra da Agricultura
8h A Comissão de Agricultura faz audiência 
pública interativa com a presença da mi-
nistra Kátia Abreu para apresentação das 
diretrizes e dos programas prioritários do 
Ministério da Agricultura.

 `CdH  Amamentação
9h A Comissão de Direitos Humanos realiza 
audiência sobre a proposta que institui a 
Semana Nacional do Bebê e do Aleitamen-
to Materno. Foram convidados represen-
tantes da OMS e do Ministério da Saúde.

 `CRe  Sabatinas
10h Sabatina de Clemente Baena Soares, in-
dicado para a embaixada na República Do-
minicana, e de Roberto Colin, para a Estônia.

 `CMO  Análise de relatórios
10h A Comissão Mista de Orçamento analisa 
relatórios de prestação de contas, de gestão 
fiscal e de avaliação de receitas e despesas. 
Às 13h, votação dos itens restantes.

 `PlenáRiO  Pauta trancada
14h A pauta está trancada pela MP 696/2015, 
que reduz o número de ministérios.

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 

Por motivos técnicos, os pronunciamentos de senadores no Plenário após as 15h45 de 
ontem serão publicados na próxima edição do Jornal do Senado.

ADIAMENTo

Jorge Viana 
(PT-AC) criti-
cou o Jornal Na-
cional, da Rede 
Globo, que an-
teontem veicu-
lou uma repor-
tagem sobre os pedalinhos dos 
netos do ex-presidente Lula 
que ficam no lago de um sítio 
em Atibaia (SP).

Para o senador, a reportagem 
ganhou espaço exagerado. Já a 
reportagem sobre o roubo de 
R$ 1,8 bilhão do metrô de São 
Paulo, na visão dele, ocupou 
um tempo mínimo no jornal.

— Não é bom para o Brasil 
esse clima de tentativa de 
destruição não só do presi-
dente Lula, mas da sua própria 
família.

Em pronun-
ciamento, Ri-
cardo Ferraço 
(ES) anunciou 
sua mudan-
ça do PMDB 
para o PSDB 
e disse que o governo Dilma 
não reconhece seus erros e 
parece ignorar a crise.

— Um ano [do segundo 
mandato] se passou e há 
apenas a repetição dos males. 

O senador disse que a 
presidente age de forma 
improvisada e sem urgência.

— Trata-se da maior reces-
são econômica desde 1901, 
quando foi iniciada a série.

Segundo Ferraço, a troca 
de partido foi “refletida e 
amadurecida”.

Reportagem sobre 
netos de lula foi 
exagerada, diz Viana

Ferraço anuncia 
filiação ao PSDB e 
critica gestão Dilma
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Telmário Mota, novo relator, entre os colegas Douglas Cintra e Dalírio Beber
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Aprovada participação de
bancos em outras empresas

Renan anuncia apresentação 
da agenda expressa para terça

Senado terá comissão para debater parlamentarismo

Congresso analisará vetos de Dilma na terça-feira

Medida provisória autoriza aquisições pela Caixa e pelo Banco do Brasil, reabre prazo para clubes de 
futebol parcelarem dívidas e autoriza a loteria instantânea a explorar comercialmente eventos populares 
 A MEDIDA PROVISóRIA que 
autoriza o Banco do Brasil e 
a Caixa Econômica Federal 
a adquirir participação em 
empresas, inclusive no ramo de 
tecnologia da informação, foi 
aprovada ontem pelo Plenário. 
O Projeto de Lei de Conversão 
(PLV) 28/2015, originado da 
MP 695/2015, também reabre 
prazo para parcelamento de 
dívidas dos clubes de futebol e 
autoriza a Loteria Instantânea 
Lotex (raspadinha) a explorar 
comercialmente eventos de 
apelo popular.

O governo justificou a MP 
para minimizar o impacto da 
atual instabilidade do cenário 
econômico internacional e dos 
possíveis reflexos na economia 
brasileira. O texto aprovado é o 
mesmo que veio da Câmara no 
dia 16 de fevereiro. A medida 
vai à sanção presidencial.

Na aquisição das empresas, o 
Banco do Brasil e a Caixa deve-
rão seguir as mesmas regras da 
Lei 11.908/2009, que permite 
a compra de ativos de institui-
ções financeiras, públicas ou 
privadas, sediadas no Brasil, 
incluindo empresas dos ramos 
securitário, previdenciário e de 
capitalização, além dos ramos 
de atividades complementares 
às do setor financeiro, com ou 
sem o controle do capital social. 
A permissão é válida até 31 de 
dezembro de 2018.

A Lei 11.908/2009 define 
que, para a aquisição, o BB e 
a Caixa estão autorizados a 
contratar empresas avaliadoras 
especializadas, cujos dirigentes 
não possuam interesses nas 
empresas sujeitas à avaliação, 
dispensado o procedimento 

licitatório em casos de justifi-
cada urgência.

Emenda da Câmara determi-
na que as instituições deverão 
exigir, nas operações de com-
pra, uma cláusula prevendo a 
nulidade ou possibilidade de 
anulação futura do negócio se 
for verificada a ocorrência de 
irregularidade preexistente, 
ressaltou o relator-revisor, se-
nador Acir Gurgacz (PDT-RO).

Negociações
Para Alvaro Dias (PV-PR), 

no entanto, a emenda não 
impedirá negociações como 
os subsídios da Caixa ao Banco 
Panamericano, quando foi 
vendido ao BTG Pactual, mes-
mo havendo “fortes indícios” 
de que Banco Central já teria 
informações relevantes sobre 
fraudes contábeis.

— O dispositivo não tem o 
condão de impedir que os dois 
principais bancos federais se 
tornem salvadores de bancos 
falidos e funcionem como 
verdadeiros ferros-velhos do 
sistema financeiro —  afirmou.

O líder do governo, Humber-
to Costa (PT-PE), respondeu 
que a emenda da Câmara já 
atende essa demanda.

Profut e Lotex
A MP também reabre o 

prazo, esgotado em 30 de no-
vembro de 2015, para clubes 
de futebol aderirem ao parce-
lamento de dívidas previsto na 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
do Esporte (Lei 13.155/15), 
nos moldes do Programa de 
Modernização do Futebol 
Brasileiro (Profut). O novo 
prazo será 31 de julho de 2016.

A medida autorizou ainda a 
loteria instantânea a explorar 
comercialmente eventos de 
apelo popular, datas comemo-
rativas, referências culturais 
e licenciamentos de marcas 
e de personagens. Antes da 
MP, a aposta deveria abranger 
apenas temas ligados ao fute-
bol. O Executivo argumentou 
que o produto da Lotex é uma 
importante fonte de recursos 
para a União, com potencial 
para gerar R$ 1 bilhão ao ano.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, anunciou 
que na terça-feira vai con-
cluir a agenda expressa de 
projetos a serem votados 
nos próximos meses. On-
tem ele participou de um 
encontro preliminar com 
os senadores para forma-
lizar essa pauta, que vem 
montando desde o início 
dos trabalhos legislativos, 
levantando as propostas 
prioritárias para os líderes.

— Essa pauta não tem 
acordo de mérito. Apenas 
de procedimento. E ela será 
discutida e apreciada ao lon-
go deste semestre — disse.

Também ontem, Renan 
encerrou o ciclo de encon-
tros com as bancadas para 
debater a agenda expressa, 
ouvindo os líderes do De-
mocratas (DEM).

Ele anunciou duas pro-
postas do partido que de-
vem ser colocadas em 
prática em breve. Uma delas 
trata de mudanças na apre-
sentação de destaque de 
bancada, conforme previsto 
no Projeto de Resolução 
12/2015. A outra é a que 
assegura mais transparên-
cia aos requerimentos de 
informação.

— O Senado é o órgão pú-
blico mais transparente do 
Brasil. Como podemos de-
mocratizar as informações 
com relação ao Senado e 
ocultarmos as informações 
com relação aos outros po-
deres? — questionou.

O líder do DEM, Ronaldo 
Caiado (GO), destacou no 
encontro duas propostas de 
emenda constitucional. A 
PEC 118/2015, de José Agri-
pino (DEM-RN), que obriga 
o governo federal a elaborar 
o plano anual com metas, 
e a PEC 137/2015, de sua 
autoria e que veda a edição 
de medida provisória sobre 
matéria tributária. 

Caiado cobrou ainda 
alterações no Regimento 
Interno da Casa para garan-
tir que tanto parlamentares 
da base como da oposição 
tenham representatividade 
na elaboração das leis.

Para Renan, a dificuldade 

é compatibilizar o funciona-
mento do Congresso com o 
ano de eleição.

— O desafio é funcionar 
neste momento de crise, 
porque não temos como 
tratar de assuntos que firam 
os interesses dos partidos. 
É neste momento que 
cada um deles aproveita a 
circunstância para fazer dis-
curso. Cabe ao Congresso 
encontrar uma maneira de 
priorizar uma agenda para 
não ficar exposto — disse.

Magistrados
O anúncio sobre a agenda 

foi feito por Renan durante 
encontro com representan-
tes da magistratura e do 
Ministério Público.

Na reunião, os magis-
trados pediram o apoio de 
Renan para a tramitação da 
PEC 63/2013, que permite 
pagar às duas carreiras uma 
parcela mensal de 5% a 
35% do subsídio a título de 
valorização por tempo de 
serviço (ATS). A PEC tam-
bém assegura a contagem 
de tempo de exercício ante-
rior em carreiras jurídicas.

O presidente do Senado 
relatou aos magistrados 
que já tratou com muitos 
parlamentares sobre a 
PEC e disse estar disposto 
a colocá-la em pauta.

— Nós estamos no mo-
mento certo para tratarmos 
da PEC 63. É importante que 
tenhamos a manifestação 
dos parlamentares pela 
inclusão do texto na pauta 
que eu estou disposto a fa-
zer. Eu cheguei a defender, 
na abertura dos trabalhos 
legislativos, a importância 
de debater temas que não 
são consensuais. Um es-
forço para que possamos 
caminhar no sentido de 
tirar o país da crise — disse.

A PEC 63 já foi aprovada 
pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) e passou por três 
sessões de discussão em 
Plenário. Faltam duas para a 
votação em primeiro turno, e 
a proposta aguarda para ser 
incluída na ordem do dia.
(Da Presidência do Senado)

O Senado também aprovou 
ontem requerimento de Anto-
nio Carlos Valadares (PSB-SE) 
que pede a criação de uma co-
missão especial para debater a 
adoção do parlamentarismo. 
O senador ressaltou que a 
comissão, que teve o apoio 
de 41 senadores, poderá ter 
membros de todos os partidos, 

ampliando sua legitimidade.
— Há o desejo de que es-

tudemos essa proposta do 
parlamentarismo, para que 
no futuro não mergulhemos 
em crises como a que estamos 
vivenciando hoje.

Ele explicou que a comissão 
deve elaborar proposta sobre 
esse sistema de governo com 

amplo debate parlamentar e 
que, se aprovada, será sub-
metida a referendo popular.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, afirmou que, 
mais do que nunca, é preciso 
que os parlamentares revisem 
o que está na Constituição 
e priorizem a discussão do 
sistema de governo no Brasil.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, convocou 
sessão do Congresso para  
terça-feira, às 19h, quando de-
verão ser examinados 16 vetos 
presidenciais. A comunicação 
foi feita ontem em Plenário 
pela senadora Vanessa Graz-
ziotin (PCdoB-AM).

Entre os itens a serem ana-
lisados, estão os vetos de 

Dilma Rousseff ao projeto 
sobre repatriação de recursos 
mantidos no exterior (PLC 
186/2015), transformado na 
Lei 13.254/2016. Há pontos 
polêmicos, como a destinação 
a estados e municípios de parte 
dos recursos arrecadados e a 
possibilidade de repatriação 
de joias e obras de arte.

A pauta inclui ainda diversos 

vetos ao texto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
aprovado pelo Congresso 
(PLN 1/2015). Entre os pontos 
rejeitados por Dilma, estão a 
proibição ao financiamento de 
obras no exterior pelo BNDES 
e a garantia de reajuste dos 
benefícios do Bolsa Família 
pelo IPCA acumulado de maio 
de 2014 a dezembro de 2015.

Loteria Lotex pode agora explorar datas festivas e personagens licenciados

Renan ouviu de Caiado e Agripino as propostas prioritárias para o DEM
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O CONSUMO DE cigarros, ci-
garrilhas, charutos, cachimbos 
e outros produtos semelhantes 
pode ser proibido nos parques 
infantis e espaços usados para 
a prática desportiva profissio-
nal ou amadora, sejam eles 
abertos ou fechados. A medida 
é prevista em projeto aprovado 
ontem pela Comissão de As-
suntos Sociais (CAS).

Como passou em decisão 
final, o PLS 344/2013 pode 
seguir agora para a Câmara dos 
Deputados sem precisar da 
análise do Plenário do Senado. 

O texto, do ex-senador Paulo 
Davim, amplia o rol de res-
trições da Lei Antifumo (Lei 
9.294/1996) e alcança também 
ginásios e estádios.

Na justificativa, ele afirma 
que o objetivo é impedir que as 
crianças fiquem expostas aos 
efeitos dos produtos fumíge-
ros, além de preservar a saúde 
dos praticantes de esportes e 
frequentadores de espetáculos 
em espaços esportivos.

O senador Paulo Paim (PT-
RS), relator da proposta, reco-
mendou a aprovação.
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Representantes da cadeia 
produtiva do fumo pediram 
ontem ao presidente do Se-
nado, Renan Calheiros, que 
um projeto de lei que amplia 
regras de combate ao tabagis-
mo seja mais bem discutido  
nas comissões da Casa. 

A proposta em questão não 
é a que foi aprovada ontem 
pela CAS. Trata-se de um 
outro PLS, o 769/2015, que 
faz parte da Agenda Brasil 
e que ainda será votado em 
decisão final na Comissão 
Especial do Desenvolvimen-
to Nacional.

O projeto estabelece a 
proibição de qualquer forma 
de propaganda, publicidade, 
promoção ou patrocínio de 
produtos fumígenos nos 
locais de venda. 

Também determina que as 
embalagens dos cigarros se-
jam padronizadas, mantendo 
as advertências quanto aos 
riscos e prejuízos do fumo, 

conforme regulamento da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

O texto proíbe o uso de 
substâncias sintéticas e natu-
rais que possam intensificar, 
modificar ou realçar sabor 
ou aroma. 

Contrabando
Os empresários argumen-

tam que as regras prejudi-
carão o produto brasileiro 
diante da concorrência 
desleal feita pelo comércio 
de cigarros contrabandeados. 

Segundo Iro Schünke, pre-
sidente do Sinditabaco, 31% 
dos cigarros consumidos no 
país em 2014 vieram de con-
trabando. Ele afirmou que 
regras semelhantes às do PLS 
769 aplicadas na Austrália 
provocaram a explosão de 
consumo do cigarro ilegal.

— O projeto devia ser mais 
bem discutido, para ouvir 
todas as partes — defendeu. 

A senadora Ana Amélia 
(PP-RS), que apoia a rei-
vindicação da indústria do 
fumo, participou da reunião 
com o presidente do Senado. 
Ela disse também que as 
prefeituras dos municípios 
produtores perderão receita 
em função do aumento do 
contrabando.

Rio Grande do Sul, Pa-
raná e Santa Catarina são 
responsáveis por cerca de 
96% da produção nacional, 
de acordo com a Associação 
dos Fumicultores do Brasil. 
O restante é produzido em 
Alagoas e na Bahia.

Renan Calheiros lembrou 
a importância da produção 
de tabaco para o município 
de Arapiraca, em Alagoas.

— Arapiraca foi o municí-
pio brasileiro que, ao longo 
desses 15 anos, mais gerou 
empregos no Brasil. A razão 
é a base do minifúndio que a 
cultura do fumo inaugurou.

Proposta do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal 
(TJDFT) que aumenta o nú-
mero de desembargadores 
e altera a estrutura do órgão 
foi aprovada na Comissão 
de Justiça. O projeto (PLC 
1/2016) aumenta de 40 para 
48 o número de desembarga-
dores que compõem o TJDFT 
e transforma 10 cargos vagos 
de juiz de direito em 8 cargos 

de desembargador e 1 cargo 
de juiz substituto do segundo 
grau. O relator, Raimundo 
Lira (PMDB-PB), destacou 
que não haverá aumento de 
despesas. Também ressaltou a 
necessidade de maior número 
de desembargadores diante 
da elevação do número de 
processos e de recursos.

O projeto segue para o Ple-
nário, em regime de urgência.

Tribunal de Justiça do DF pode 
ganhar mais desembargadoresA Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ) vai 
solicitar ao Ministério da Fa-
zenda o envio ao Senado de 
cópia de processo em curso 
na Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) para apurar 
irregularidades no Instituto de 
Seguridade Social dos Correios 
(Postalis). O pedido ainda será 
analisado pelo Plenário.

O autor do requerimento, 
Ronaldo Caiado (DEM-GO), 

quer saber se são verdadei-
ras notícias divulgadas pela 
imprensa de que um quarto 
do salário de empregados dos 
Correios está sendo destina-
do a cobrir rombo de R$ 5,6 
bilhões no Postalis.

O relator, Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), destacou 
que trata-se apenas de in-
formações institucionais e 
que não implicam quebra de 
sigilo. Caso elas envolvam 

dados mantidos sob sigilo, 
por motivos de segurança da 
sociedade e do Estado, deve-
rão ser enviadas seguindo os 
procedimentos legais que o 
conteúdo exige.

Lembrou ainda que o Sena-
do, no cumprimento de suas 
atribuições de fiscalização, 
tem a prerrogativa de requerer 
informações à CVM, desde que 
a solicitação seja aprovada 
pelo Plenário da Casa.

Comissão pede dados sobre fundo Postalis

A Constituição poderá ser 
modificada para inserir o 
“meio ambiente ecologica-
mente equilibrado” no rol 
de direitos fundamentais. A 
iniciativa consta de proposta 
(PEC 13/2015) de Roberto 
Rocha (PSB-MA) aprovada pela 
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ). A PEC 
será agora analisada em dois 
turnos de votação no Plenário.

Rocha argumenta que, “para 
o Brasil e para o mundo, a 
imperiosidade de o meio 
ambiente estar equilibrado 

já é uma necessidade, sendo 
tratado como corolário do di-
reito à vida e à saúde pública”.

Para o relator, Jorge Viana 
(PT-AC), diante da crescente 
preocupação com a preserva-
ção ambiental e do desafio em 
harmonizá-la com os direitos 
individuais de liberdade e de 
propriedade, a proposta sana 
uma omissão, corrige um 
erro e “significa, sobretudo, 
sacralizar o direito ao meio 
ambiente como condição de 
direito humano intra, inter e 
transgeracional”.

Equilíbrio ecológico deverá 
virar direito fundamental

Texto segue para a Câmara e também impede pessoas de fumar em espaços esportivos. Outro projeto, que endurece regras de publicidade, foi criticado por produtores de cigarros

Aprovado projeto que proíbe fumo em parques

O Ministério Público poderá 
ser titular e responsável, sem 
necessidade de anuência da 
vítima, pelo início do processo 
nos casos de crimes de lesão 
corporal leve e culposos 
contra menor de 18 anos ou 
incapaz, no ambiente familiar 
e doméstico. 

Projeto com esse objetivo  
(PLS 572/2015), da senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), foi 
aprovado ontem na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ)em decisão final e já 
pode seguir para a Câmara. 

A proposta altera a Lei dos 
Juizados Especiais para fazer 

com que tais crimes sejam 
julgados em ação penal de 
iniciativa pública incondicio-
nada — quando o Ministério 
Público pode atuar mesmo 
sem a requisição da pessoa 
ofendida.

Atualmente, como essas 
infrações são de ação penal 
pública condicionada, o 
Ministério Público não pode 
oferecer denúncia sem a 
representação do ofendido, 
e o processo nem sequer é 
iniciado na Justiça.

— Há casos de lesões cor-
porais leves ou culposas, prin-
cipalmente as praticadas no 

âmbito da relação doméstica, 
em que o próprio agressor é a 
pessoa que deveria represen-
tar a vítima. Assim, o crime 
não chega ao conhecimento 
das autoridades — disse 
Gleisi.

A senadora lembrou que, se 
a vítima é do sexo feminino, a 
Lei Maria da Penha assegura a 
ação pública incondicionada.

— Entretanto, quando os 
menores ou incapazes são do 
sexo masculino, não há essa 
possibilidade — afirmou.

O relator, senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), foi 
favorável à proposta.

Texto protege menor agredido no lar

Indústria quer apoio para produto nacional

Cigarro pode ser proibido em parque infantil, mesmo sendo em local aberto

Segue para votação em regi-
me de urgência no Plenário o 
projeto que regula o processo 
e o julgamento do mandado de 
injunção individual e coletivo. 
O PLC 18/2015 foi aprovado 

ontem na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ).

“A consequência principal 
da inexistência, hoje, de lei 
aprovada pelo Parlamento 
que discipline a concessão do 

mandado de injunção é que 
sua adoção tem sido parame-
trizada de forma assistemática 
e parcial pelas Cortes do país”, 
disse o relator, Eunício Olivei-
ra (PMDB-CE). A proposta 

delimita o alcance (restrito 
às partes) e a produção de 
efeitos (validade até a edição 
de norma regulamentadora) 
da decisão provocada por 
mandado de injunção. Mas 

admite a possibilidade de a 
medida valer também para 
pessoas alheias à ação judicial 
ou ser aplicada a todos os que 
se encontram na mesma situ-
ação de seus autores.

Plenário analisará regulamentação de mandado de injunção
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A COMISSãO ESPECIAL do 
Desenvolvimento Nacional 
aprovou ontem o regime de 
urgência para análise do Pro-
jeto de Lei do Senado (PLS) 
183/2015. O texto do senador 
José Serra (PSDB-SP) permi-
te a estados e municípios o 
uso dos depósitos judiciais e 
administrativos de processos 
em andamento. 

A  proposta havia sido apro-
vada na comissão em no-
vembro, mas voltou à pauta 
do colegiado por conta de 20 

emendas apresentadas em 
Plenário. Douglas Cintra (PTB-
PE) apresentou 11 emendas e o 
relator, Blairo Maggi (PR-MT), 
as restantes. 

José Serra lembrou que 
surgiram questionamentos 
por entidades envolvidas na 
administração desses recursos 
e disse que o texto substitutivo 
complementa e enfrenta as 
questões apresentadas. Ele 
elogiou o relator e Lúcia Vânia 
(PSB-GO), que apresentou vá-
rias sugestões. Segundo Blairo, 
as emendas tentaram atender 
as demandas dos tribunais de 
Justiça e dos bancos federais.

— Os questionamentos per-
mitiram  arredondar o projeto. 
Acho que ficou bom para todas 
as partes — disse.

As emendas acatadas pelo 
relator tratam da remune-
ração dos recursos para pa-
gar  precatórios, prazo para 
a transferência da parcela  
dos depósitos judiciais e 
aplicação de multas quando 
houver descumprimento do 
previsto no projeto, além de 
assuntos relacionados à parte 
administrativa. 

O parecer de Blairo foi apro-
vado de forma unânime e o 
projeto segue para o Plenário.
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Projeto de José Serra estabelece que estados e municípios usem verba de processos em andamento. 
Segundo o relator, Blairo Maggi, emendas atendem os tribunais de Justiça e os bancos federais  

Proposta sobre depósitos 
judiciais ganha urgência

Em 2016, a comissão mista forma-
da para organizar leis federais deve 
fazer reuniões temáticas sobre o 
fortalecimento econômico e social 
do país. A proposta é de Romero Jucá 
(PMDB-RR), relator do colegiado, e foi 
apresentada durante reunião em que 
seria apreciado o plano de trabalho 
do grupo. Como não houve quorum, 
o plano ainda não foi aprovado.

Entre os temas sugeridos, estão ajus-
tes na legislação relativa às concessões 
e a melhoria da atuação das parcerias 
público-privadas (PPPs). Segundo Jucá, 
a ideia é criar um fundo garantidor 
dessas parcerias por parte da União. 
Segundo o senador, os estados não têm 
condições de fazer essas parcerias por 
falta de um fundo garantidor.

— Se não há condição de o governo 

transferir recursos orçamentários para 
os estados ou para as capitais, há con-
dição de que o governo seja solidário 
em um fundo garantidor, que não afeta 
o [resultado] primário e possibilitaria 
uma série de investimentos equilibra-
dos e sustentáveis — argumentou.

Outro tema é o chamado custo Brasil 
e a desburocratização. Para Jucá, o go-
verno não tem condições de dar mais 

incentivos fiscais para as empresas, 
mas pode ajudá-las a diminuir custos.

O presidente da comissão, deputa-
do Luiz Sérgio (PT-RJ), e o deputado 
Miro Teixeira (Rede-RJ) elogiaram os 
temas. Os parlamentares que integram 
a comissão devem sugerir  convidados 
para essas reuniões temáticas. Depois, 
serão votados os nomes e aprovada 
uma programação para as reuniões.

Municípios com menos de 
100 mil habitantes poderão 
ser liberados para contratar 
operação de crédito externo 
com aval da União. 

Projeto com esse objetivo 
(PDS 199/2013), apresentado 
pelo senador Walter Pinheiro 
(PT-BA), foi aprovado ontem   
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). A proposta 
recebeu parecer favorável do 
relator, Paulo Paim (PT-RS).

Atualmente, esses mu-
nicípios estão impedidos 
de fazer as contratações de 
crédito externo pela Resolu-
ção 294/2006, editada pela 
Comissão de Financiamento 
Externo (Cofiex), vinculada 
ao Ministério do Planejamen-
to. Na avaliação de Pinheiro, 
a medida “exorbita do poder 
regulamentar do Poder Exe-
cutivo e impede, na prática, 
a obtenção de financiamento 
externo pela quase totalidade 
dos  municípios brasileiros”.

Os argumentos usados pelo 
autor do PDS 199/2013 — e 
endossados pelo relator — 
para sustar a resolução da 
Cofiex estão na Constituição. 
Um deles encontra-se no ar-
tigo 52, que estabelece como 
competência privativa do Se-
nado autorizar operações ex-
ternas de natureza financeira 
de interesse da União, dos 
estados, do Distrito Federal 

e dos municípios. Ao Senado 
também cabe fixar limites e 
condições para operações 
de crédito interno e externo 
dos entes federados, bem 
como tratar da concessão de 
garantias da União.

No relatório sobre o projeto, 
Paim lembrou que o Senado 
já editou três resoluções 
regulando os limites e as 
condições das operações de 
crédito interno e externo dos 
estados, do Distrito Federal 
e dos municípios, além da 
União e de suas entidades. 
Mas ponderou que as normas 
em questão não definem 
limites à contratação de 
operações de crédito pelos 
entes federados com base na 
população; não impõem esse 
parâmetro para concessão 
ou não de garantia da União 
a esses empréstimos; nem, 
tampouco, dão delegação ao 
Poder Executivo para editar 
atos dessa natureza.

“Trata-se, portanto, de res-
trição demasiada e ilegítima 
do acesso dos municípios ao 
financiamento externo, moti-
vo pelo qual urge providência 
desta Casa no sentido de 
sustar a referida resolução”, 
comenta Paim no parecer.

Com a decisão da CCJ, o 
PDS 199/2013 será enviado 
à Comissão Diretora do 
Senado.

Comissão vai discutir fortalecimento econômico do Brasil

Município menor poderá ter aval 
da União ao tomar crédito externo

Otto Alencar (2o à esq.) preside reunião da Comissão da Agenda Brasil, ao lado dos senadores Jucá (E), Blairo e Simone Tebet

Dalírio Beber 
(PSDB-SC) pe-
diu apoio para 
aprovar a Pro-
posta de Emen-
da à Consti-
tuição (PEC) 
143/2015, de autoria dele, que 
oferece a municípios e esta-
dos o mesmo mecanismo de 
desvinculação de receitas hoje 
permitido ao governo federal 
por meio da Desvinculação 
de Receitas da União (DRU). 

— Prefeitos e governadores 
são vítimas dos equívocos 
da política econômica do 
governo federal. São obriga-
dos a destinar cada vez mais 
recursos à saúde, deixando de 
atender minimamente  outras 
 demandas da população.

Paulo Bauer 
(PSDB-SC) dis-
se que o gover-
no tenta espo-
liar os estados 
ao querer co-
brar dívidas que 
já foram pagas, “praticando 
uma espécie de agiotagem”. 
Ele citou o caso de Santa 
Catarina, que em 1998 devia  
R$ 4 bilhões para a União, 
pagou R$ 13 bilhões e ainda 
deve R$ 8,5 bilhões.

— Por que o governo vai 
pagar para alguém a Taxa Selic 
e vai cobrar de outro consi-
derando juros sobre juros?  
Ele não paga juros sobre juros 
para o tomador. Não precisa 
cobrá-los do devedor —  
afirmou o senador.

D e p o i s  d e 
participar de 
audiência no 
Ministério da 
Educação, Fáti-
ma Bezerra (PT-
RN) assegurou 
que o órgão não reduzirá as 
bolsas do Programa Institu-
cional de Bolsas de Iniciação 
à Docência, o Pibid.

A senadora salientou que o 
Pibid tem importante papel na 
formação de professores, em 
parceria com universidades e 
escolas de  educação básica.

— Esse programa chega a 
quase 6 mil escolas. Ele está 
sendo desenvolvido em qua-
se 300 instituições do ensino 
superior e de educação profis-
sional em todo o país — disse. 

Novo presi-
dente da Co-
missão de Ci-
ência, Tecno-
logia, Inovação, 
Comunicação 
e Informática 
(CCT), Lasier Martins (PDT-
RS) elencou entre os desa-
fios deste ano os debates, a 
fiscalização e o incentivo às 
políticas estratégicas para o 
desenvolvimento do setor.

Por isso, disse o senador, é 
importante discutir a univer-
salização do acesso à internet 
e estimular investimentos em 
ciência e tecnologia, por meio 
do estreitamento de laços 
entre entidades privadas e 
públicas, como universidades 
e centros de pesquisa.

A situação da 
BR-364, uma 
das principais 
e s t ra d a s  d o 
Acre, foi lamen-
tada por Sérgio 
Petecão (PSD-
AC). O senador relatou uma 
viagem que fez a Cruzeiro do 
Sul (AC), quando teve que 
transitar pela estrada. Segundo 
ele, foram cerca de 13 horas 
para rodar pouco mais de 600 
quilômetros. 

De acordo com Petecão, a 
estrada “está desmanchan-
do”, apesar do custo de quase  
R$ 2 bilhões. 

— Fica aqui o meu protesto 
e a minha indignação com a 
situação da BR-364 — declarou 
o senador.

Beber quer maior 
liberdade para estado 
manejar orçamento

20x30

Paulo Bauer afirma 
que governo cobra 
dívidas já pagas

Fátima garante que  
bolsa para docente 
não vai diminuir 

lasier lista desafios 
para desenvolver 
tecnologia no país 

Sérgio Petecão 
lamenta situação  
de rodovia no Acre
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CONVOCADO PARA DEPOR 
ontem na CPI do Futebol, o 
presidente interino da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF), Antônio Carlos Nunes 
de Lima, não compareceu ao 
Senado. O presidente da CPI, 
senador Romário (PSB-RJ), 
informou que pedirá colabora-
ção da área criminal do Poder 
Judiciário dos estados do Rio 
de Janeiro e do Pará para con-
duzir o convocado para depor 

como testemunha na reunião 
agendada para o dia 16.

A assessoria da CPI nem se-
quer conseguiu se comunicar 
com o convocado por telefone, 
informou Romário. 

— Em atitude bem ao feito 
do “grupo do 7 a 1”, que se 
apoderou da CBF e só pensa 
em ganhar salários milionários 
sem qualquer contraparti-
da relevante para o futebol 
brasileiro, o coronel fugiu da 

convocação. Essa é a trans-
parência do coronel e do seu 
chefe, Marco Polo Del Nero, 
perseguido internacional-
mente pela Justiça dos Estados 
Unidos — afirmou o senador.

Donizeti Nogueira (PT-TO) 
declarou apoio a Romário. 

A próxima reunião da CPI 
do Futebol está agendada 
para a próxima quarta-feira 
e será destinada à votação de 
requerimentos.

Senador anunciou que pedirá a colaboração do Judiciário do Rio de Janeiro para levar Antônio Carlos Nunes de Lima a Brasília para depor como testemunha na comissão

Presidente da CBF irá para 
a CPI à força, diz Romário

Por convite da Câmara Mu-
nicipal de Caxias do Sul (RS), 
o presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), Paulo 
Paim (PT-RS), participará de 
uma diligência durante o fim 
de semana na cidade gaúcha. 
O objetivo é verificar a situação 
dos imigrantes africanos no 
município, principalmente 
senegaleses e ganeses, que re-
clamam de falta de segurança.

Na quinta-feira, o senegalês 
Cheikh Tidiane, de 28 anos, 
foi assassinado. O suspeito 
principal da morte foi solto 

após passar poucas horas na 
cadeia e pagar uma fiança. No 
sábado, centenas de imigrantes 
e brasileiros se reuniram na 
Praça Dante Alighieri para se 
manifestar pelo fim da violên-
cia contra africanos. 

Sírios e haitianos
A comissão também aprovou  

uma diligência para 8 de abril 
em Curitiba, por solicitação 
de Gleisi Hoffmann (PT-PR). 
A Assembleia Legislativa do 
Paraná fará uma audiência 
para tratar das condições de 
vida de refugiados haitianos 

e sírios que vivem no estado. 
Segundo Gleisi, o Paraná tem 
sido um dos polos mais pro-
curados pelos refugiados que 
chegam ao Brasil. 

— Há evidências de maus-
-tratos, discriminação e des-
respeito a direitos básicos 
dessas pessoas por parte de 
algumas comunidades locais. 
Isso sem falar em casos de abu-
sos cometidos por parte dos 
empregadores — denunciou.

A comissão também aprovou 
a transformação da Sugestão 
4/2013 em projeto de lei. Ela foi 
apresentada por participantes 

do Programa Jovem Senador 
e altera a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, para prever 
aplicação de provas práticas 
em todos os processos seletivos 
de professores para a educação 
básica pública.

Professores 
O projeto também dá incen-

tivos para a permanência dos 
professores na mesma escola 
ao longo da carreira.

— A medida favorece a 
criação de vínculos mais 
fortes entre o profissional e o 
projeto pedagógico da escola 

— defendeu a relatora, Regina 
Sousa (PT-PI).

Por solicitação de Hélio 
José (PMB-DF), a comissão 
também vai realizar uma audi-
ências para tratar de habitação, 
sistema prisional e salários da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros no Distrito Federal. 

Na reunião, Paim leu parecer 
favorável ao projeto de Sandra 
Braga (PMDB-AM) que rea-
justa o valor da pensão para 
deficientes em decorrência da 
talidomida (PLS 504/2015). A 
proposta não foi votada por 
falta de quorum.

Paim fará diligência ao RS sobre situação de imigrante africano

Romário (D) e Donizeti: presidente interino da CBF não compareceu a comissão

L í d i c e  d a 
Mata (PSB-BA) 
pediu ao gover-
no federal que 
reveja decisão 
do Ministério 
da Agricultura 
que modifica a autonomia da 
Comissão Executiva do Plano 
de Lavoura Cacaueira (Ceplac).

Para ela, o governo deve fazer 
uma reforma para fortalecer 
a Ceplac, fazendo com que 
a entidade tenha autonomia 
orçamentária e de gestão.

Lídice disse que a Ceplac 
atua em seis estados, com 
pesquisa e apoio ao setor ca-
caueiro, que envolve mais de 
5 milhões de pessoas, 76 mil 
produtores em 223 municípios.

Acir Gurgacz 
(PDT-RO) dis-
se ser essencial 
mudar a política 
econômica e 
reduzir os juros 
para facilitar o  
crédito para os pequenos agri-
cultores e empresários.

Ele ressaltou que não são as 
grandes empresas que fazem a 
economia do país, mas os pe-
quenos empreendedores. De 
acordo o IBGE, o segmento de 
micros e pequenas empresas 
é responsável por 27% do PIB 
e 60% dos quase 100 milhões 
de empregos no país. Já a 
agricultura familiar responde 
por 84% dos 5,2 milhões de 
estabelecimentos rurais.

O governo do 
Pará e o Minis-
tério Público 
do estado vão 
pedir à Justiça 
o fim da decisão 
do Ibama sobre 
o uso de R$ 126 milhões de 
compensação ambiental pela 
Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte. A informação foi dada 
por Flexa Ribeiro (PSDB-PA).

Segundo ele, o Pará sofre 
os danos pela construção da 
usina, mas é Mato Grosso  
que vai receber a maior parte 
do dinheiro: R$ 94 milhões. O 
restante irá para o Pará, mas o 
governo não terá poder para 
definir onde o dinheiro será 
aplicado.

Randolfe Ro-
drigues (Rede-
AP) disse que 
tentará derru-
bar a Portaria 
Interministerial 
192/2015, que 
suspendeu o pagamento do 
seguro-defeso. O seguro é pago 
a pescadores durante o período 
reprodução das espécies.

— Isso significa a destruição 
da fauna pesqueira brasileira 
pela suspensão desse direito 
elementar. O Brasil não mere-
ce isso e os pescadores desse 
país não merecem isso. Então 
vamos utilizar de todos os 
mecanismos necessários para 
suspender em definitivo essa 
famigerada portaria.

V a n e s s a 
G r a z z i o t i n 
(PCdoB-AM) 
elogiou a pre-
sidente Dilma 
Rousseff pela 
assinatura do 
Decreto 8.596/2015, que cria o 
regime especial de facilitação 
do comércio fronteiriço entre 
o município amazonense 
de Tabatinga e o município 
colombiano de Leticia.

Ela disse que a criação do 
regime especial porá fim à bu-
rocracia existente, ampliando 
as oportunidades econômicas.

Vanessa lembrou que a ini-
ciativa teve inicio há mais de 
sete anos, durante a gestão do 
presidente Lula.

lídice pede o 
fortalecimento da 
Comissão Cacaueira

Gurgacz defende 
mais crédito para 
pequena empresa

Flexa: “Pará decide 
sobre compensação 
ambiental”

Randolfe quer volta 
do seguro-defeso 
para pescadores

Vanessa apoia 
comércio entre 
cidades de fronteira
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Relatório sobre políticas públicas do setor pede mais concessões de rodovias e ferrovias à inicitiva privada e incentivo à aviação regional

Comissão recomenda transparência 
em planos de logística de transportes 

MAIOR TRANSPARêNCIA 
DOS planos de investimento 
em logística, com elaboração 
de relatórios anuais sobre pro-
jetos em todos os modais de 
transporte, criação de cadastro 
de obras públicas federais e 
ampliação da participação 
da iniciativa privada no setor.

Essas são algumas das reco-
mendações da Comissão de 
Infraestrutura (CI) ao governo 
federal, após avaliação do 
Plano Nacional de Logística 
de Transportes (PNLT). A 
política foi acompanhada pela 
comissão ao longo de 2015.

O relatório da avaliação, 
apresentado pelo senador 
Wellington Fagundes (PR-
MT), foi aprovado ontem pela 
comissão. Entre outras reco-
mendações, os parlamentares 
sugerem maior participação 
estrangeira na exploração de 
infraestruturas de transportes, 
ampliação de concessões de 
rodovias e ferrovias, estímulos 
à aviação regional e redução 

da burocracia na aviação de 
pequeno porte.

Segundo o relator, problemas 
persistem em todos os modais 
de transporte, fazendo com 
que o Brasil fique mal posi-
cionado nos rankings interna-
cionais, o que compromete a 
economia nacional.

— O modal ferroviário, 
majoritariamente privado, 
é o que obtém uma posição 
menos desfavorável em rela-

ção a outros países, apesar da 
suspensão parcial de inves-
timentos privados em razão 
de anúncios de mudança do 
marco regulatório — disse.

No relatório, Wellington 
afirma que a participação da 
iniciativa privada na explo-
ração das infraestruturas de 
transportes tem contribuído 
para melhorar a qualidade dos 
serviços. Como exemplo, cita 
melhorias nos aeroportos e 

portos, após as privatizações.
O senador aponta dificul-

dades no modal rodoviário, 
que perdeu investimentos 
públicos, apesar de contar com 
mais recursos privados. A ava-
liação da comissão mostrou 
descontinuidades no PNLT e 
falta de equilíbrio na matriz 
de transportes.

A análise também revelou 
que investimentos anunciados 
pelo governo não são concreti-
zados, desestimulando investi-
dores. O relator observa que o 
planejamento das concessões 
no setor segue um viés fiscal no 
Ministério do Planejamento, 
e não um viés logístico no 
Ministério dos Transportes, 
na Secretaria de Aviação Civil 
e na Secretaria de Portos.

O presidente da CI, Garibaldi 
Alves (PMDB-RN), destacou a 
aprovação do relatório.

— É um trabalho não apenas 
volumoso, mas profundo, na 
avaliação de política pública 
de logística de transporte.Relator, Wellington (D) diz que privatizações melhoraram serviços em aeroportos

Posto que adulterar combustível pode ter suspensão imediata

Fabricante deverá identificar peças de automóveis e motos

Aprovada pena maior para crimes dentro de ônibus e metrô

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) aprovou em 
decisão terminativa ontem 
proposta do senador Humber-
to Costa (PT-PE) que prevê a 
suspensão cautelar (imediata) 
de atividades de empresas 
envolvidas na falsificação ou 
adulteração de combustíveis 
e lubrificantes. O texto seguirá 
diretamente para a Câmara, 
se não houver recurso para 
votação em Plenário.

Pelo projeto (PLS 476/2011), 
se o responsável pelo delito 
for condenado em processo 

judicial ou administrativo, a 
suspensão cautelar aplicada 
ao estabelecimento será con-
vertida em suspensão tempo-
rária de atividades, que poderá 
ser de seis meses a cinco anos.

O alcance das punições não 
recai exclusivamente sobre os 
postos de combustíveis, na 
revenda final. Ficam sujeitos à 
suspensão de atividades todos 
os estabelecimento que parti-
ciparem de importação, distri-
buição, entrega para consumo, 
fabricação ou estocagem de 
combustível ou lubrificante 

falsificado, corrompido ou 
adulterado.

Segundo o projeto, a medida 
cautelar será decretada, de 
imediato, pelo agente público 
responsável pela atividade 
fiscalizatória. Por sugestão 
do senador Aloysio Nunes 
(PSDB-SP), o relator, senador 
José Pimentel (PT-CE), retirou 
do texto a permissão para a 
medida cautelar ser decidida 
pela autoridade policial que 
presidir o inquérito relaciona-
do à apuração do delito, que 
constava do projeto original.

A proposta prevê ainda que, 
no caso de não comprovação 
das fraudes, a suspensão das 
atividades deverá ser revogada 
automaticamente.

Humberto Costa observa, 
na justificação do projeto, que 
a prática de adulterar, alterar 
e falsificar combustíveis se 
tornou uma atividade muito 
comum e “rentável” no país. 

Para Pimentel, a possibilida-
de de suspensão por até cinco 
anos dos postos fraudadores 
deverá desestimular a adoção 
dessa conduta.

Fabricantes e importadores 
de automóveis e motos pode-
rão ser obrigados a fornecer aos 
consumidores lista com nome 
e código de referência das 
principais peças dos veículos.

Projeto com esse objetivo foi 
aprovado ontem na Comissão 

de Infraestrutura (CI) e pode 
seguir à Câmara, se não hou-
ver recurso para o Plenário 
do Senado.

A proposta (PLS 125/2010), 
de Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
visa acabar com o monopólio 
das concessionárias creden-

ciadas no fornecimento de 
peças. Para o autor, essa prá-
tica é abusiva e fere o Código 
de Defesa do Consumidor.

Pelo texto, as informaçãos 
poderão ser divulgadas por 
qualquer meio, e não apenas 
no manual do veículo.

Valdir Raupp (PMDB-RO), 
relator, acolheu emenda de 
Blairo Maggi (PR-MT), restrin-
gindo a obrigação a peças de 
automóveis e motos, e não de 
veículos de forma geral. Tam-
bém foi retirada exigência de 
indicação da marca das peças.

Foi aprovado ontem em de-
cisão final, pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
projeto que torna circuns-
tância agravante a prática de 
crimes dentro de transportes 
públicos e nos terminais ou 
pontos de embarque e desem-
barque de passageiros. O PLS 
253/2014, de Jorge Viana (PT-
AC), recebeu parecer favorável 
do relator, senador Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB-SP).

Na justificação do projeto, 
Viana observou que “a aglome-
ração de pessoas no interior 
dos transportes públicos e nos 
terminais ou pontos de embar-
que ou desembarque favorece 
a prática de crimes, uma vez 
que dificulta a percepção e a 
reação da vítima, sendo que, 
nos casos de delitos que en-
volvem violência, o excesso de 
indivíduos no local impede a 
defesa ou a fuga do ofendido”.

Na discussão da proposta, o 
relator apresentou dados de 
criminalidade na área trazidos 
por Viana. Aloysio relatou 
crescimento de 60% nos casos 
de abuso sexual no metrô de 
São Paulo, registro de pelo 
menos um assalto a ônibus por 
hora no Rio de Janeiro e uma 
morte por dia em transportes 
coletivos em Vitória.

O senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) avaliou que o 

projeto traz “o governo para 
o mundo real”.

Se não houver recursos para 
votação pelo Plenário do Se-
nado, o texto será enviado em 
seguida à Câmara.

 Viana aproveitou a votação  
do PLS 253 para pedir maior 
rapidez da CCJ na análise da 
reforma do Código Penal.

— São 52 mil homicídios 
e 40 mil mortes no trânsito 
registrados, por ano, no país.

Ana Amélia 
(PP-RS) elogiou 
a força-tarefa 
do Ministério 
Público Federal 
do Rio Grande 
do Sul e da Po-
lícia Federal para investigar 
irregularidades em mais de 
1,7 mil cirurgias de próteses 
entre 2006 e 2015.

A senadora lembrou que, 
antes das denúncias, ela ha-
via apresentado projeto para 
regular o mercado de órteses 
e próteses (PLS 17/2015), 
com normas para combater 
fraudes no setor. Também 
ressaltou a importância da 
iniciativa do governo de 
tornar crime a fraude na 
prescrição irregular de ór-
teses e próteses.

Ângela Por-
tela (PT-RR) la-
mentou dificul-
dades que  do-
entes de câncer 
têm para fazer 
tratamento na 
rede pública por falta de pes-
soal, equipamentos e mate-
riais. Ela destacou problemas 
na área de hematologia, em 
que faltam até profissionais 
para fazer o diagnóstico, e na 
radiologia, em que hospitais 
estão sucateados. 

A senadora disse que o Se-
nado está fazendo a sua parte 
ao analisar, por exemplo, o 
projeto de lei que visa faci-
litar o avanço nas pesquisas 
clínicas de novos remédios, 
que hoje está prejudicado 
pelo excesso de burocracia.

Rose de Frei-
tas (PMDB-ES) 
l a m e n t o u  o 
corte do go-
verno de R$ 2,5 
bilhões para a 
saúde no Orça-
mento de 2016. Ela destacou 
o agravamento da crise na 
área, que já enfrentou con-
tingenciamento de cerca de 
R$ 13 bilhões no ano passado 
e agora vê um aumento da 
demanda com a epidemia 
do vírus da zika.

A senadora ressaltou o es-
forço da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO), em 2015, 
para impedir os cortes. E fez 
um alerta para os prejuízos 
aos pacientes que depen-
dem de tratamentos como 
hemodiálises e de vacinas. 

Ana Amélia elogia 
combate a comércio 
de prótese irregular

Ângela critica falta 
de assistência a 
vítima de câncer

Rose lamenta 
cortes do governo 
na área da saúde
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Projeto extingue contribuição social paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa. Os 40% devidos ao trabalhador como multa rescisória continuarão sendo pagos

Fim de multa extra de 10% do FGTS vai a Plenário

Especialista critica processo de elaboração da base curricular

Segue para a Câmara proposta que 
cria Disque-Denúncia do Trabalhador

Avançam projetos de regulamentação de profissões

PROJETO QUE ExTINGUE o 
pagamento, pelo empregador, 
da contribuição social de 10% 
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) no caso 
de demissão de funcionário 
sem justa causa foi aprovado 
ontem pela Comissão de As-
suntos Sociais (CAS). A pro-
posta (PLS 550/2015 — Com-
plementar) vai ao Plenário.

A relatora, Ana Amélia 
(PP-RS), avalia que o projeto 
não mexe com o bolso do 
trabalhador, que continuará 
recebendo do empregador, a 
título de multa rescisória, 40% 
do FGTS. Os 10% extras, hoje 
recolhidos para a recomposi-
ção do fundo, é que deixariam 
de ser pagos, garantindo alívio 
aos empresários.

“Não há motivo que justi-

fique a manutenção da con-
tribuição, que só aumenta o 
custo da mão de obra no país”, 
diz a senadora no relatório.

Segundo o autor, Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), o 
motivo da criação da contri-
buição, em 2001, não existe 
mais: a necessidade de corrigir 
o FGTS em razão de perdas 
geradas pelos Planos Verão 
e Collor I.

A correção, determinada 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), foi estimada em R$ 
42 bilhões. A recomposição foi 
alcançada em 2012, diz Cássio.

O senador acrescentou que 
recentemente o Congresso 
aprovou projeto que acabava 
com a multa (PLS 198/2007), 
mas o texto foi vetado pela 
presidente da República.

O processo de formulação 
da Base Nacional Comum 
Curricular foi alvo de críticas do 
especialista em educação João 
Batista Araújo e Oliveira em 
audiência pública da Comissão 
de Educação e Cultura (CE).

Para o convidado, que presi-
de o Instituto Alfa e Beto, falta 
legitimidade ao método do 
Ministério da Educação (MEC). 
O governo deixou de envolver 
no processo instituições e pro-
fissionais efetivamente habili 
tados para tratar do tema, disse.

— Se algo não houve até 
hoje nessa base curricular 
foi debate, porque debate há 
quando você confronta ideias 
com quem as defende. Porém, 
até hoje não sabemos nem 
sequer quem são os autores 
dessas ideias — observou, 
em referência ao documento 
divulgado pelo MEC no ano 
passado e ainda em discussão.

A base curricular descreverá 
conteúdos e conhecimentos 
necessários para cada ano e 
segmento da educação básica, 
que valerá tanto para escolas 
públicas quanto particulares. 
O Plano Nacional de Educação 
determina que até junho a 
base seja enviada ao Conselho 
Nacional de Educação.

O especialista chegou a reco-
mendar à comissão que, diante 
da “imperícia” do processo 
de elaboração do documento 
inicial, proponha ao MEC “co-
meçar tudo de novo”. Segundo 
ele, com tantas falhas, de pouco 
adianta a iniciativa do minis-
tério de colher sugestões por 
meio de página na internet,  
em vigor desde julho.

— A ideia de que já se tem 
10 milhões de opiniões assusta 
muito mais que ajuda. Isso não 
é um jogo de plateia, mas algo 
que tem fases e em alguma 

delas, sim, tem que se ouvir um 
grande público, mas estamos 
muito longe dessa fase.

Marta Suplicy (PMDB-SP) 
registrou que a comissão cons-
tituída pelo MEC tem represen-
tantes de 35 universidades e 2 
institutos federais de educação, 
além de professores indicados 
pelas secretarias estaduais de 
educação e gestores. Ela inda-
gou se isso não apontaria na 
direção contrária à sustentada 
por Oliveira. Ele respondeu que 
é importante considerar o peso 
dos participantes no “contexto 
real da vida acadêmica”.

Nova audiência
O propositor da audiência foi 

Fernando Bezerra (PSB-PE), 
que também dirigiu a reunião. 
Ao fim, ele se comprometeu 
em apresentar requerimento 
para um novo debate, dessa 
vez reunindo frente a frente 

tanto críticos quanto defen-
sores da linha de trabalho do 
MEC. Em debate anterior, a 
comissão ouviu convidados 
com posições mais afinadas 
com o ministério.

Regina Souza (PT-PI) obser-
vou que a sistemática adotada 
pelo MEC envolverá ainda fó-
runs regionais de debate com 
participação de professores em 
todo o país. Ela disse que só a 

tentativa de levar a discussão 
ao “chão da escola” já faz valer 
a pena o processo adotado.

Simone Tebet (PMDB-MS) 
destacou a importância do 
debate sobre a base curricular, 
que “ainda não está madura”. 
Por isso, disse que vê com 
preocupação a informação de 
que existe uma movimentação 
para agilizar o processo de 
finalização da proposta.

Trabalhadores, aposentados 
e pensionistas podem ganhar 
um novo canal de denúncia 
contra fraudes a seus direitos. 
Projeto de lei do Senado que 
institui o Programa Disque-
-Denúncia do Trabalhador 
foi aprovado ontem pela Co-
missão de Assuntos Sociais do 
Senado (CAS). Se não houver 
recurso para votação no Ple-
nário, o projeto seguirá para a 
Câmara dos Deputados.

A autora do PLS 30/2015, 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM), argumenta que os casos 
fraudulentos envolvendo 
benefícios trabalhistas e 
previdenciários, além de 
lesarem os direitos dos mais 
necessitados, prejudicam 
a arrecadação das receitas 

públicas e o desenvolvimento 
de políticas públicas.

“Atualmente o Brasil viven-
cia uma grave crise econô-
mica, o que vem forçando o 
governo a promover diversas 
medidas de austeridade com a 
finalidade de corrigir as contas 
públicas”, afirmou a senadora.

O relator, Ricardo Franco 
(DEM-SE), defendeu a aprova-
ção da proposta, que, segundo 
ele, vai permitir que ações 
que desrespeitem o direito 
do trabalhador cheguem ao 
conhecimento da autoridade 
competente para resguardar 
esses direitos.

De acordo com o texto, o 
Disque-Denúncia do Traba-
lhador será regulamentado 
pelo Ministério do Trabalho.

Comissões do Senado apro-
varam ontem projetos de regu-
lamentação das profissões de 
físico, despachante documen-
talista e profissional de dança. 
Na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) foram aprovados o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
101/2012, que regulamenta o 
exercício da profissão de físico, 
e o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 292/2014, relativo à 
profissão de despachante do-
cumentalista. Na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), o texto 
aprovado foi o PLS 644/2015, 
que regulamenta o exercício 
da profissão da dança.

Físico
O PLC 101/2012 estabelece as 

condições para o exercício da 
atividade e busca regularizar a 
situação de profissionais que, 

ainda que não diplomados em 
curso de graduação ou pós-
-graduação em física, atuem 
na área há mais de quatro anos 
na data de publicação da nova 
lei. O texto também detalha 
as atribuições da categoria. A 
proposta tem parecer favorável 
do relator, Paulo Paim (PT-RS), 
e vai a votação final na CAS.

Despachante
O PLS 292/2014, de Walter 

Pinheiro (PT-BA), também 
vai à CAS em votação final. O 
texto acrescenta dispositivos à 
Lei 10.602/2002, que instituiu 
os conselhos de despachantes 
documentalistas. Como essa 
norma não se aprofunda no 
exercício profissional, o projeto 
detalha a atividade e dispõe 
sobre direitos e deveres do 
profissional. Também trata 

da atuação daqueles que já 
estiverem na função antes da 
aprovação de mudanças na lei. 
O relator, Dário Berger (PMDB-
SC), deu parecer favorável.

Dança
De Walter Pinheiro, o PLS 

644/2015 garante o livre exercí-
cio da dança, ao vedar a exigên-
cia de inscrição em conselhos 
de outras categorias, como 
educação física. A relatora é 
Lídice da Mata (PSB-BA).

Pelo texto, poderão continuar 
exercendo a profissão todos os 
que já a exercem, mas novos 
profissionais deverão ter curso 
superior ou curso técnico em 
dança, diploma estrangeiro ou 
atestado de capacitação profis-
sional. Se não houver recurso 
para votação no Plenário, o 
projeto seguirá para a Câmara.

Em reunião presidida por Edison Lobão (D), a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a proposta de Cássio Cunha Lima 

Oliveira (com Bezerra) diz que governo não envolveu profissionais habilitados
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