
Favorável à PEC que limi-
ta os gastos públicos pelos 
próximos 20 anos, o rela-
tório de Eunício Oliveira, 
apresentado na Comissão 
de Constituição e Justiça na 
terça-feira, assegura que os 

pisos constitucionais para 
a saúde e a educação serão 
cumpridos. Após debate 
acalorado, acertou-se que 
a CCJ votará a PEC na 
quarta-feira, após audiên-
cia com a CAE na terça.  5

O Plenário aprovou e reme-
teu para a sanção presidencial 
um projeto que dá ao rodeio e à 
vaquejada os status de manifes-
tação cultural e de patrimônio 

imaterial. A aprovação permite 
que senadores comecem a dis-
cutir a liberação da vaquejada, 
recém-proibida pelo Supremo 
Tribunal Federal.  8

Especialistas que participaram de audiência 
pública na comissão mista que analisa a MP 
do Ensino Médio afirmaram que as mudan-
ças previstas no texto exigirão novos recursos 

financeiros para a educação secundária. Re-
presentantes dos secretários municipais de 
Educação alertaram para o risco de isso se dar 
à custa de dinheiro do ensino fundamental.  7

Vai para sanção projeto que torna 
vaquejada patrimônio cultural

Comissão deve votar a PEC 
do Teto de Gastos na quarta

MP do Ensino Médio exigirá verba, alerta especialista

A Mesa do Senado vai 
apresentar ao presidente 
Temer, na semana que vem, 
sugestão de reabrir regulari-
zação de recursos mantidos 
no exterior por brasileiros.  3

Requerimento aprovado 
ontem solicita ao ministro da 
Justiça, Alexandre de Mora-
es, explicações sobre ele ter 
antecipado ao público ope-
ração da Polícia Federal.  3
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Senado autoriza PMs inativos 
a atuar na Força Nacional
Objetivo da medida proposta pelo governo e aprovada pelo Senado é reforçar a segurança pública em situações de emergência nos estados

O Senado aprovou na 
terça-feira a medi-
da provisória que 

autoriza policiais militares 
e bombeiros que tenham 
passado para a reserva há 
menos de cinco anos a atu-
ar na Força de Segurança 
Nacional. Pelo texto, que 
segue para sanção, os mi-
litares serão voluntários 
e atuarão em situações 
excepcionais de segurança 
pública. Eles não receberão 
salário, mas diárias. Emen-
da ao texto original esta-
belece que não poderão 
ser voluntários os militares 
que tenham se aposenta-
do por invalidez, doença, 
acidente, incapacidade, 
idade-limite, condenação 
judicial e expulsão.  3

Senado proporá 
novo prazo para 
repatriação

Ministro será 
questionado 
sobre Lava Jato

Plenário aprovou medida provisória que busca ampliar, com voluntários da reserva, os quadros da Força Nacional sem desfalcar polícias militares estaduais

Vaquejada em Serrinha (BA): reconhecimento da prática agora depende de Temer

O relator da MP, Pedro Chaves (2º à dir.), participa das discussões sobre o novo ensino médio proposto pelo governo

Eunício Oliveira apresenta relatório favorável ao limite de gastos

Reunião da CAE é 
marcada por protesto 
dos oposicionistas  5

Consulta mostra que 
94% são contrários a 
congelar despesas  4

Casa vai fazer 
novos cortes 
de despesas  2

Segue para Câmara 
texto que incentiva 
ações da Embrapa  8

Renan apoia 
aliança entre 
países lusófonos  2

Americanos evitam 
prognóstico sobre 
eleições nos EUA  6
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O PRESidENTE dO Senado, 
Renan Calheiros, participou 
na segunda-feira da 11ª Reu-
nião de Chefes de Estado e 
de Governo da Comissão dos 
Países da Comunidade da 
Língua Portuguesa (CPLP), 
no itamaraty. 

Em discurso, Renan disse 
que o encontro tem um sig-
nificado muito especial, uma 
vez que o Brasil assume a pre-
sidência do órgão na mesma 
época em que a comunidade 
completa 20 anos.

— Por essa razão, saúdo e 
louvo a feliz iniciativa do pre-
sidente Michel Temer, que em 
visita à sede da comunidade, 
em abril de 2015, anunciou 
que o Brasil desejava sediar 
essa conferência, que hoje 
aqui celebramos. desde suas 
origens, a CPLP despertou 
grande entusiasmo entre os 
segmentos mais dinâmicos da 
sociedade e do meio político 
brasileiro, em razão dos fortes 
laços de amizade, cultura e 
civilização que unem nossos 
países e nossos povos —disse.

Renan destacou que o pa-
trimônio histórico e cultural 
da língua portuguesa carre-
ga valores humanos, ideais 
democráticos e objetivos de 
desenvolvimento que enfren-
tam inúmeros desafios na era 
global.

Ele lembrou que em 1996, 
em São Luís, o ex-presidente 
da República e do Senado José 
Sarney lançou as bases da 
CPLP. Ele destacou também 
que Sarney já havia criado 

o instituto internacional da 
Língua Portuguesa.

— Este é, portanto, o nosso 
vínculo cultural mais explícito, 
em torno do qual iriam surgir 
importantes iniciativas para 
a normatização, a promoção 
e a difusão do português. Em 
sua vertente diplomática, a 
missão da CPLP transcende 
nossos territórios nacionais, 
confirmando sua vocação 
universal, integrada por mem-
bros de quatro continentes. 
Sabemos que a comunidade 
está representada nas sedes 
de vários organismos interna-
cionais e em várias capitais do 
mundo, mediante a coordena-
ção entre os embaixadores e 
representantes permanentes 
dos Estados-membros sobre 
os temas mais diversos.

Agenda 2030
Renan destacou também a 

Agenda 2030 para o desenvol-
vimento Sustentável, adotada 
pela CPLP.

— Essa escolha reflete a 
nova visão estratégica da 
CPLP, cuja implementação 
permitirá aproximar a agenda 
de trabalho da comunidade 
da atual agenda global, for-
talecendo, assim, a presença 
da CPLP, tanto nos Estados-
-membros quanto junto a 
outros organismos interna-
cionais. As reuniões da CPLP 
englobam um número cada 
vez mais significativo de temas 
que vão desde saúde e educa-
ção até projetos conjuntos nos 
setores de tecnologia e defesa. 

É justamente esse escopo 
tão amplo, resultado de uma 
atividade bem-sucedida, que 
constitui o principal desafio 
da organização.

O presidente do Senado 
afirmou crer que a amplitu-
de da plataforma de temas 
abrangidos pela CPLP exige 
a mobilização conjunta da 
vontade política, de modo a 
pavimentar de forma segura 
e democrática o futuro da 
organização.

— É nesse espírito alvissa-
reiro que desejo a todos os 
presentes muito entusiasmo 
e sucesso no cumprimento 
dessa valorosa missão.

O presidente Michel Temer 
foi o anfitrião do evento, 
que teve a presença do vice-
-presidente de Angola, Ma-
nuel domingos Vicente, dos 
presidentes de Cabo Verde, 
Jorge Carlos Fonseca, de 
Guiné-Bissau, José Mário Vaz, 
da Guiné Equatorial, Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo, de 
Moçambique, Filipe Nyusi, de 
Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, de São Tomé e Príncipe, 
Manuel Pinto da Costa, e de 
Timor-Leste, Taur Matan Ruak. 

O secretário-geral eleito da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), António Guterres, 
o presidente da Câmara dos 
deputados, Rodrigo Maia, e 
o ministro das Relações Ex-
teriores, José Serra, também 
participaram do evento.

(Com a Assessoria de  
Imprensa da Presidência  

do Senado)

Na próxima semana, a Mesa 
diretora votará propostas 
para dar continuidade aos 
cortes de despesas no Sena-
do, anunciou na terça-feira 
o presidente da Casa, Renan 
Calheiros. 

Segundo ele, serão feitos 
novos cortes, sobretudo na 
cota de correios.

Renan disse que o Senado é 
a instituição pública brasilei-

ra mais transparente (entre os 
órgãos do Poder Legislativo, 
segundo a Fundação Getulio 
Vargas) e economizou mais 
de R$ 1,2 bilhão nos últimos 
quatro anos.

— O orçamento do Senado 
era igual ao orçamento da 
Câmara. E hoje o orçamento 
do Senado é apenas 60% do 
da Câmara com absoluta 
transparência.

O presidente do Senado,  
Renan Calheiros, anunciou 
na terça-feira que está aberto 
o prazo para os senadores fa-
zerem indicações ao diploma 
Bertha Lutz. O diploma premia 
pessoas que contribuíram de 
forma importante em áreas 

como defesa dos direitos da 
mulher e questões de gênero. 
As indicações devem ser feitas 
até o dia 25.

O diploma Bertha Lutz — 
que está na 16ª edição — foi 
criado em 2001 e homenageia 
a bióloga Bertha Maria Júlia 

Lutz (1894-1976). Ela foi uma 
das pioneiras do movimento 
feminista no Brasil, respon-
sável por ações políticas que 
resultaram em leis que deram 
direito de voto às mulheres e 
igualdade de direitos políticos 
no início do século 20.

Foi sancionada sem vetos e 
publicada no Diário Oficial da 
União de sexta-feira a lei que 
regulamenta os contratos de 
parceria entre donos de salão 
de beleza e profissionais que 
atuam nesses estabelecimen-
tos. A Lei 13.352/2016 passa a 
valer depois de 90 dias da pu-
blicação — em 26 de janeiro.

A norma tem origem no 
PLC 133/2015, aprovado com 
modificações no Senado em 
março e remetido novamente 
à Câmara, onde foi votado no 
mês passado.

O texto sancionado pos-
sibilita a associação entre 
os salões — detentores dos 
bens materiais necessários ao 
desempenho das atividades 
profissionais de cabeleireiro, 
barbeiro, esteticista, mani-
cure, pedicure, depilador e 
maquiador — e os prestadores 
dos serviços.

Pela lei, não haverá relação 
de emprego ou de sociedade 
entre o profissional e o salão 
enquanto durar a relação 
de parceria. O profissional-
-parceiro poderá ser consti-
tuído sob a forma de pessoa 
jurídica. O salão será respon-
sável pelos pagamentos e 
recebimentos e repassará ao 
profissional um percentual 
do que foi pago pelo cliente. 

Além disso, caberá ao salão 
reter os valores relativos a tri-
butos e contribuições sociais e 
previdenciárias devidas pelos 
profissionais.

A senadora Marta Suplicy 
(PMdB-SP), que relatou o 
projeto na Comissão de As-
suntos Sociais (CAS), explicou 
que o contrato estabelecido 

pela nova lei já é uma prática 
comum nos salões de beleza 
e poderá garantir maior se-
gurança jurídica aos profis-
sionais e às empresas.

— O projeto traz avanços. 
Eis que se estabelecem re-
gras claras sobre esse tipo de 
contratação e a consequente 
redução dos embates traba-
lhistas na Justiça. A proposta 
é bem vista também pelos 
profissionais da área, que 
consideram que a contratação 
pela CLT restringe a entra-
da de novos trabalhadores 
nesse mercado de trabalho 
pelos custos embutidos na 
contratação.

O Senado aprovou o texto 
com duas modificações, am-
bas mantidas no reexame pela 
Câmara. Uma delas foi para 
determinar que seja configu-
rado vínculo trabalhista entre 
o salão e o profissional sempre 
que este desempenhar fun-
ções diferentes das descritas 
no contrato de parceria. 

Em outra emenda, foi re-
tirado o artigo que possibili-
tava vincular assistentes ou 
auxiliares nos contratos de 
parceria.
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Renan: língua portuguesa 
carrega ideais democráticos

Senado vai fazer novo corte de 
despesas, anuncia presidente 

Aberto prazo para indicações ao Diploma Bertha Lutz

Lei das parcerias em salões de 
beleza entra em vigor em janeiro

Presidente do Senado destacou patrimônio histórico e cultural do idioma em evento da Comissão  
dos Países da Comunidade da Língua Portuguesa, órgão que passa a ser presidido pelo Brasil

Renan (D) e Michel Temer (7º à dir.) se reuniram em Brasília com chefes de governo de países falantes de português

Marta, que relatou o texto, avalia 
que lei traz avanços para o setor

 `CAE  Teto de gastos
10h A comissão debate as consequências 
da PEC do Teto de Gastos para as políticas 
sociais do país.

 `PlEnário  Sessão não deliberativa
14h A sessão é não deliberativa, destina-
da a pronunciamentos e avisos da Me-
sa Diretora.

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SESSão on-LinE 

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  
no endereço: http://bit.ly/agendaLegislativa

AgEndA
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A Mesa do Senado aprovou 
na terça-feira requerimento 
que solicita informações do 
ministro da Justiça, Alexandre 
de Moraes, sobre pronuncia-
mento no qual teria anteci-
pado ao público a realização, 
pela Polícia Federal, da 35ª 
fase da Operação Lava Jato. 
Outros 20 requerimentos 
foram aprovados pela Mesa.

Pelo requerimento de Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), o ministro 
da Justiça teria sinalizado, em 
evento eleitoral em Ribeirão 
Preto (SP) em 25 de setembro, 
em conversa com integrantes 
do Movimento Brasil Livre, a 
ocorrência de uma nova etapa 
da Lava Jato naquela semana.

Também foram aprovados 
dois requerimentos de José 
Medeiros (PSd-MT) que so-
licitam ao ministro da Justiça 
e ao ministro da defesa, Raul 
Jungmann, dados sobre aqui-
sição de produtos controlados 
(armas, coletes e munições), 

contratos de manutenção, 
falhas nesses materiais, re-
call e incidentes no uso dos 
equipamentos.

Na justificativa, Medeiros 
destaca que as armas, as mu-
nições e os coletes adquiridos 
pelos órgãos de segurança 
pública vêm apresentando 
defeitos preocupantes e faz 
referência a diversas situa-
ções em que policiais foram 
vítimas de defeito de armas e 

munições (todas de produção 
nacional) que, em alguns 
casos, resultaram em óbito.

A Mesa aprovou ainda re-
querimento que solicita ao 
ministro do Meio Ambiente, 
Sarney Filho, esclarecimentos 
sobre políticas públicas para 
a mitigação do efeito estufa, 
o uso da água para geração 
elétrica e o aumento da parti-
cipação das fontes renováveis 
na matriz energética.

O PLENáRiO APROVOU na terça-feira 
a medida provisória que permite que 
policial ou bombeiro militar da reserva 
que tenham passado para a inatividade 
no prazo de até cinco anos possam atuar 
na Força Nacional de Segurança Públi-
ca. Os militares poderão desempenhar 
atividades de cooperação federativa, 
excepcionalmente e em caráter volun-
tário. A MP modifica a lei que criou a 
Força Nacional (Lei 11.473/2007) para 
atender necessidades emergenciais de 
segurança pública nos estados.

O governo alega que a alteração legis-
lativa permitirá o aumento do efetivo 
da Força Nacional sem que as polícias 
militares estaduais sejam desfalcadas. 
A MP 737/2016 foi aprovada na forma 
do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 
28/2016, por ter sido alterada, e agora 
segue para sanção presidencial.

Uma alteração incluída durante a 
tramitação no Congresso deixa claro 
que o militar poderá atuar na Força 
Nacional desde que a condição de 
inatividade não tenha se dado em razão 
de doença, acidente, invalidez, incapa-
cidade, idade-limite, licenciamento a 
bem da disciplina, condenação judicial 
transitada em julgado ou expulsão.

No desempenho das atividades na 
Força Nacional, o militar terá direito 
ao recebimento de diária. Se for viti-
mado em serviço, terá direito a uma 
indenização de R$ 100 mil, em caso de 
invalidez incapacitante para o traba-
lho. Seus dependentes terão direito a 
indenização no mesmo valor, em caso 

de morte do militar.
O relator, senador Antonio Carlos 

Valadares (PSB-SE), disse que a ideia 
original da MP era reforçar a segurança 
pública nos Jogos Olímpicos no Rio. Ele 
observa, no entanto, que nada impede 
que a medida seja aplicada em outras 
situações. O líder do governo, senador 
Aloysio Nunes Ferreira (PSdB-SP), 
afirmou que a MP é uma forma de re-
forçar o efetivo da Força Nacional, que 
vem tendo uma atuação importante 
na garantia da segurança nos estados.

Distrito Federal
Uma emenda incluída na MP, du-

rante a tramitação na Câmara, previa 
uma possibilidade maior de progressão 

dentro da carreira da Polícia Militar 
do distrito Federal. Na prática, as 
promoções que poderiam ocorrer até 
2014 se estenderiam até 2024. Aloysio  
apresentou um pedido de impugnação 
da emenda, por entendê-la como um 
“enxerto” e um autêntico “jabuti”. Para 
ele, por meio de uma nova MP, o go-
verno vai atender em parte a demanda 
dos militares do dF.

O senador Hélio José (PMdB-dF) 
destacou que a emenda é muito im-
portante para os policiais do dF e 
acrescentou que vai trabalhar para 
que a nova MP seja editada em até 15 
dias. Reguffe (sem partido-dF) disse 
que uma nova MP pode ser a melhor 
solução, apontando que muitas pro-

moções estão travadas, prejudicando 
a qualidade do serviço de segurança 
pública no dF. Para o senador Roberto 
Requião (PMdB-PR), é preciso en-
cerrar “o tempo dos jabutis” nas MPs.

Lindbergh Farias (PT-RJ) manifestou 
contrariedade com o pedido de impug-
nação e registrou que a oposição apoia-
va a emenda. Submetida a votação, no 
entanto, foi impugnada. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros, afirmou 
que sempre procurou prestigiar a cate-
goria dos policiais militares. Ele disse 
considerar a emenda meritória, mas 
observou que “não faz sentido essa 
concessão em uma MP”.

— Não podemos mais aceitar jabutis 
nesta Casa — afirmou Renan.

Plenário do Senado aprovou na terça medida provisória editada pelo governo para, originalmente, reforçar a segurança durante as Olimpíadas do Rio

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, afirmou que 
vai apresentar, na próxima se-
mana, uma proposta da Mesa 
para abertura, no futuro, de 
novo prazo para regularização 
de recursos mantidos por bra-
sileiros no exterior, chamada 
de repatriação.

— Propus ao presidente 
Michel Temer reabrir o prazo 
da repatriação para o pró-
ximo ano. da mesma forma 
que vamos ter, em 2016, uma 
receita adicional de mais de  
R$ 60 bilhões com a repatria-
ção, nós podemos, já nos pri-
meiros dias de janeiro, reabrir 
o prazo para que tenhamos 
pelo menos uma receita igual 
em 2017 — disse.

Renan disse que precisará 
do apoio dos líderes para uma 
tramitação célere da proposta, 
por ser um assunto já ampla-
mente discutido no Senado. 

Os senadores Aloysio Nunes 
Ferreira (PSdB-SP), Raimun-
do Lira (PMdB-PB) e Paulo 
Bauer (PSdB-SC) exaltaram 
a iniciativa.

Raimundo Lira destacou que 
a proposta visa à recuperação 
e ao crescimento econômico 
do país. Para Bauer, a nova 
lei é necessária para corrigir 
deficiências da lei anterior.

A Receita Federal arrecadou 
R$ 50,9 bilhões em impostos 
e multas com a chamada Lei 
da Repatriação. O balanço foi 
divulgado na terça-feira pelo 
secretário da Receita, Jorge 
Rachid. O valor total dos ati-
vos regularizados chegou ao 
montante de R$ 169,9 bilhões, 
segundo o secretário. O prazo 
para pessoas físicas e empre-
sas com recursos no exterior 
quitarem as pendências com 
o Fisco com desconto na multa 
terminou na segunda-feira.

Renan diz que apresentará proposta 
para reabrir prazo de repatriação

Bombeiros inativos também poderão atuar em grupo de elite para reforçar segurança pública em casos de emergência. Texto aprovado segue para sanção presidencial

Renan Calheiros (C) coordena reunião da Mesa que aprovou requerimentos

Mesa do Senado pede explicações a três ministros 

PMs da reserva poderão compor Força Nacional

Jef
fer

so
n R

ud
y/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

A votação em turno suplementar do 
projeto que regulamenta a prática das 
audiências de custódia (apresentação 
do preso em flagrante ao juiz) ficou 
para a semana que vem. 

A votação em primeiro turno ocor-
reu antes do recesso — no dia 13 de 

julho — e, na terça-feira, o Plenário do 
Senado aprovou as emendas apresen-
tadas na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), restabelecendo o texto 
aprovado naquele colegiado.

O projeto (PLS 554/2011) estipula 
prazo máximo de 24 horas para que 

um preso em flagrante seja levado 
diante de um juiz. 

Também muda o Código de Pro-
cesso Penal e determina que o preso 
terá direito a passar pelo exame 
de corpo de delito e a depor na 
presença do advogado ou de mem-

bro do Ministério Público ou da  
defensoria Pública. 

Se a audiência de custódia não 
ocorrer, o fato deverá ser comunicado 
ao Ministério Público, à defensoria 
Pública ou ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

Projeto que regulamenta audiência de custódia fica para próxima semana
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A PROPOSTA dE emenda à 
Constituição que limita o cres-
cimento dos gastos públicos 
nos próximos 20 anos (PEC 
55/2016) chega ao Senado em 
meio a muita polêmica.

Em pouco tempo de tra-
mitação — a proposta foi 
recebida na quarta-feira da 
semana passada e chegou à 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) na 
segunda-feira —, ela desper-
tou grande participação no 
sistema de consulta pública da 
página do Portal e-Cidadania, 
do Senado. Até as 21h de 
terça-feira, 295.254 pessoas 
já haviam opinado sobre a 
PEC — 278.143 são contrárias 
à proposta.

Pela PEC, nas próximas duas 
décadas, os gastos federais 
não poderão crescer além 
da correção pela inflação 
anual medi-
da pelo Índi-
ce Nacional 
de Preços ao 
Consumidor 
Amplo (iPCA). 
O regime fiscal 
vai valer para 
os Orçamen-
tos Fiscal e da 
Seguridade de 
cada um dos 
três Poderes e 
dos órgãos federais com au-
tonomia orçamentária (como 
Ministério Público, Tribunal 
de Contas da União e Conse-
lho Nacional de Justiça).

Na visão do governo, essa 
austeridade pode colaborar 
para a retomada da confiança 
na economia e ajudar o país 
a crescer e a gerar empregos.

Discussão
Comissões permanentes 

do Senado se anteciparam 
à tramitação e começaram a 
discutir efeitos da proposta. 

Participantes de audiência 
pública na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE), 
em 25 de outubro, apontaram 
aperfeiçoamentos pontuais do 
sistema tributário brasileiro 
como alternativa ao conge-
lamento dos gastos públicos. 
André Calixtre, técnico de 
Planejamento e Pesquisa do 
instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (ipea), disse 
que haveria uma arrecadação 
anual de R$ 49 bilhões com a 

regulamenta-
ção do impos-
to sobre Gran-
des Fortunas, 
previsto na 
Constituição, 
mas até hoje 
não cobrado 
pelo governo.

Em debate 
da Comissão 
de direitos 
H u m a n o s 

(CdH) na segunda-feira, os 
convidados manifestaram 
preocupação com os reflexos 
da PEC na educação. Eles 
foram unânimes em afirmar 

que a proposta vai impedir a 
execução do Plano Nacional 
de Educação (PNE).

A medida também causa 
divergência entre os sena-
dores. Enquanto a oposição 
afirma que a PEC diminuirá 
recursos para áreas como 
saúde e educação, membros 
da base governista definem 
a proposta como medida 
essencial ao país.

Para Ana Amélia (PP-RS), 
a PEC é importante para o 
controle do avanço da dívida 
pública e para o equilíbrio fis-
cal do país. Na visão de dário 
Berger (PMdB-SC), a proposta 
“é vital para o futuro”. A líder 
do governo no Congresso, 
Rose de Freitas (PMdB-ES), 
afirma que a austeridade nas 
contas públicas poderá ajudar 

na retomada da confiança do 
mercado no Brasil. Ela garante 
que a PEC não trará prejuízos 
para as áreas sociais.

O líder do PSdB, Paulo 
Bauer (PSdB-SC), também 
defende a aprovação da 
proposta, como forma de de-
monstrar o apoio do partido a 
medidas de rigor fiscal. Para 
José Medeiros (PSd-MT), a 
PEC é importante para ajustar 
os gastos públicos. Waldemir 
Moka (PMdB-MS) pondera 
que ninguém vai votar “alegre”, 
mas disse que a PEC é “uma 
necessidade”. Alvaro dias (PV-
PR) também apoia a proposta, 
mas faz uma ressalva:

— A PEC não vai tirar recur-
sos da saúde e da educação, 
mas não é a solução para o país.

Críticas
Os senadores de oposição 

têm várias críticas à proposta. 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) pediu um debate mais 
aprofundado sobre a PEC. Na 
avaliação da senadora, a pro-
posta acabará com a política de 
valorização do salário mínimo 
e impedirá investimentos no 
desenvolvimento econômico.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
disse ter esperança de barrar 
a PEC no Plenário do Senado. 
A senadora informou que 
apresentou uma emenda para 

que a medida passe a valer 
somente após uma consulta 
popular, por meio de um 
referendo.

de acordo com Lindbergh 
Farias (PT-RJ), a PEC do Teto 
de Gastos vai prejudicar 
principalmente os mais po-
bres e os trabalhadores. Na 
mesma linha, Lídice da Mata 
(PSB-BA) afirma que a PEC 
vai significar o desmonte do 
Estado de bem-estar social.

Na opinião de Fátima Be-
zerra (PT-RN), a PEC rompe 
com o compromisso social da 
Constituição de 1988.

— discordamos do diag-
nóstico e do remédio. Con-
sideramos essa proposta 
extremamente nociva aos 
interesses da maioria da popu-
lação — disse a senadora em 
pronunciamento no Plenário, 
na segunda-feira.

Câmara
Apesar de ter recebido críti-

cas por parte de deputados, a 
PEC 55/2016 foi aprovada na 
Câmara dos deputados, em 
segundo turno, no dia 25 de 
outubro. A proposta teve 116 
votos contrários e 359 votos a 
favor, 51 a mais que o mínimo 
necessário.

Vanessa Graz-
ziotin (PCdoB-
AM) disse lamen-
tar que governis-
tas não queiram 
discutir a PEC do 
Teto, apesar de o ca-
lendário de tramitação 
permitir o debate.

Para ela, não faz sen-
tido o governo afirmar 
que a PEC é fundamental 
para o país, mas orientar 
a base aliada a não de-
bater a proposta, como 
afirmou ter ocorrido 
em reunião na terça na 

CCJ. Segundo 
ela, o governo 
não tem enviado 
representantes 
às comissões que 
promovem audi-

ências sobre o tema.
— Não debate quem 

não tem o que debater. 
Não debate quem não 
tem razão. E essa PEC, 
eles sabem melhor do 
que nós, que é uma PEC 
ruim para o Brasil, não 
só ruim para o povo, 
mas ruim para o Brasil 
— disse.

A PEC do Teto de Gastos deve ser votada 
pela CCJ na quarta-feira, segundo acordo de 
líderes partidários do Senado.

— Nós vamos encerrar este ano legislativo, 
se for o caso, com a promulgação da proposta 
sobre gasto público. isso deverá acontecer em 
torno do dia 15 de dezembro. Nós não devemos 
fazer absolutamente nada que possa embaçar, 
dificultar esse calendário que está estabelecido 
com o apoio dos líderes, de votação dessa PEC 
de gasto público — afirmou o presidente do 
Senado, Renan Calheiros.

Renan recebeu a proposta das mãos do pre-

sidente da Câmara dos deputados, Rodrigo 
Maia, na quarta-feira da semana passada. No 
mesmo dia, fez a leitura em Plenário. A PEC foi 
encaminhada para análise da CCJ. O senador 
Eunício Oliveira (PMdB-CE), que atua como 
relator na comissão, deu parecer favorável à 
proposta (veja na página ao lado).

de acordo com o calendário definido na 
reunião de líderes partidários que defini u 
o dia 9 para votação na CCJ, a proposta será 
analisada em primeiro turno no Plenário em 
29 de novembro e, em segundo turno, no dia 
13 de dezembro.

Humberto Costa 
(PT-PE) disse que 
vai combater diu-
turnamente a PEC 
do Teto de Gastos 
por considerá-la 
nociva ao país.

Para ele, se o governo 
Temer quer mesmo a 
retomada do cresci-
mento, deve promover 
uma reforma tributária 
de modo que os mais 
ricos passem a contribuir 
mais. Ele também dis-
corda da tese segundo a 
qual a PEC trará de volta 

a confiança do 
investidor priva-
do. Segundo ele, 
o investimento 
privado também 
depende do in-

vestimento público, fun-
damental para garantir o 
crescimento econômico.

— É preciso investir no 
social, em saúde. É assim 
que se cresce — afirmou, 
acrescentando que a 
proposta do governo, do 
jeito que está, somente 
será boa para o setor 
financeiro.

Lindbergh Fa-
rias (PT-RJ) voltou 
a criticar PEC que 
limita os gastos 
públicos pelos 
próximos 20 anos.

Para o senador, a pro-
posta é um ataque à 
democracia porque vai 
interferir nos próximos 
governos. Segundo ele, 
mesmo tendo vencido 
as eleições, o próximo 
presidente do Brasil terá 
poderes muito limitados 
para escolher que tipo de 
política vai querer fazer.

— do jeito que 
está, nós estamos 
cassando o voto 
popular de 2018. 
O presidente será 
eleito, num pro-

grama consagrado pela 
maioria do povo, mas 
não vai poder executar 
seu programa porque 
nós vamos ter uma li-
mitação dos gastos de 
acordo com a inflação 
pelos próximos 20 anos, 
perpassando os próxi-
mos mandatos presiden-
ciais — disse.

PEC do Teto: 94% dos internautas discordam
Mais de 278 mil dos 295 mil cidadãos que se manifestaram até terça-feira no Portal e-Cidadania são contra a proposta que limita gastos públicos nos próximos 20 anos

Governo não quer discutir medida  
no Senado, lamenta Vanessa

Proposta deve ser aprovada ainda neste ano, afirma Renan

Congelamento de gastos não trará 
investimento privado, diz Humberto

Para Lindbergh, limitar despesas  
por 20 anos é ataque à democracia

Senadoras Gleisi e Fátima ouvem estudante em audiência da CDH sobre efeitos da PEC na educação, na segunda-feira
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5,8% (17.111 pessoas)
94,2% (278.143 pessoas)

A favor
Contra

Consulta sobre a PEC

Votos apurados até as 21h de terça-feira
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 � Participe da consulta sobre a PEC:  
http://bit.ly/consultapecteto
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O RELATóRiO SOBRE a PEC do teto 
para gastos públicos, apresentado 
terça-feira na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), recomenda a sua 
aprovação. O relator, Eunício Oliveira 
(PMdB-CE), afirmou que as áreas de 
saúde e de educação estão preservadas 
na proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC 55/2016) que fixa limite de 
despesas para os próximos 20 anos. 
O presidente da CCJ, José Maranhão 
(PMdB-PB), concedeu vista coletiva 
ao relatório.

Uma emenda apresentada por Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), que condiciona a 
entrada em vigor da futura emenda 
constitucional a sua aprovação em re-
ferendo autorizado pelo Congresso, foi 
rejeitada. No relatório, Eunício afirma 
que a proposta não altera preceitos 
constitucionais, respeita cláusulas pé-
treas e não muda a estrutura federativa 
do Estado brasileiro.

Em resposta a críticas quanto à pos-
sível redução de recursos para saúde e 
educação, o relator disse que os gastos 
nesses setores, “essenciais para o futuro 
do país e para o bem-estar corrente da 
população”, estariam assegurados.

— Em relação à saúde, o novo regime 
fiscal elevará o piso em 2017, de 13,7% 
da receita corrente líquida para 15%. 

Para a educação, também haveria 
garantia da manutenção do piso cons-
titucional, fixado para 2017 em 18% da 
arrecadação de impostos.

— A partir daí, tal como ocorrerá 
com o piso para gastos com saúde, os 
valores serão corrigidos pela inflação, 
garantindo seus valores reais — afirmou.

Eunício ressaltou ainda que não es-
tarão sujeitas ao teto as transferências 
de recursos da União para estados e 
municípios, os gastos para realização 
de eleições e as verbas para o Fundo 
de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb). Segundo 
ele, a crise enfrentada pelo país tem 
causas complexas e exige esse teto.

— Sem reformas, a tendência do Brasil 
é a estagnação ou crescimento mínimo. 
Não haverá recursos para financiar 
programas sociais, a inflação tenderá 
a aumentar, prejudicando os mais 
pobres, e a geração de empregos será 
substancialmente menor — concluiu.

Senadores da oposição reclamaram 
da forma como o governo de Michel 
Temer vem atuando no Congresso para 
conseguir a aprovação da PEC do Teto 
de Gastos. Segundo os parlamentares, 
o Executivo quer aprovar a medida “na 
correria”, sem debates.

As queixas tomaram boa parte da 
reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) de terça-feira, o 
que fez a presidente do colegiado, 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), encerrar 
antecipadamente os trabalhos para que 
os senadores pudessem acompanhar 
na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) a apresentação do relatório de Eu-
nício Oliveira (PMdB-CE) sobre a PEC.

— Está prevista uma só audiência na 
CCJ, e assunto dessa natureza não pode 
ficar de fora da CAE — reclamou Gleisi.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) 
tem opinião semelhante. Para ele, o 
Senado não pode repetir o que foi feito 
na Câmara dos deputados:

— Lá não houve discussão e aqui 
não pode ser assim. A CAE tem que se 
preocupar em discutir esse texto, que 
desmonta o Estado social brasileiro e 
acaba com as conquistas recentes que 
diminuíram as desigualdades sociais 
no país.

O conteúdo da PEC também foi alvo 
de críticas da oposição. Para Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), a proposta não 
resolverá os problemas econômicos do 
país. Segundo a senadora, há outras 
alternativas, como a realização de uma 
reforma tributária.

Na reunião, a CAE aprovou 12 reque-
rimentos para realização de audiências 

públicas. do total, oito destinam-se à 
discussão da PEC 55/2016. Entre as 
audiências aprovadas, está a que será 
feita em conjunto com a Comissão de 
Constituição e Justiça, na terça-feira.

Os requerimentos foram apresen-
tados por Gleisi, Lindbergh, Vanessa, 
Humberto Costa (PT-PE), Paulo Rocha 
(PT-PA) e Telmário Mota (PdT-RR).

As consequências da PEC para as 
finanças públicas serão tema da audiên-
cia solicitada por Gleisi. Os convidados 
serão os professores e economistas Luiz 
Gonzaga Belluzzo, Pedro Paulo Zaluth 
Bastos e Marcos Lisboa e o assessor 
do Ministério da Fazenda Waldery 
Rodrigues Júnior.

Os efeitos da PEC no SUS serão as-
sunto de outro debate aprovado pela 
comissão, sugerido por Vanessa. A 

senadora também propôs audiência 
para ouvir representantes do Ministério 
Público de Contas de São Paulo, do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul e de universidades.

A inclusão da CAE no ciclo de audi-
ências da Comissão de direitos Huma-
nos (CdH) destinado a debater a PEC 
também foi aprovada pelo colegiado.

Telmário propôs audiência conjunta 
entre a CAE e a Comissão de Educação 
(CE) para debater o impacto no ensi-
no. Paulo Rocha e Humberto Costa 
requereram debate com participação 
de professores, pesquisadores e econo-
mistas para analisar a proposta.

Sistema tributário
Três audiências requeridas por 

Lindbergh destinam-se a discutir o 
procedimento de avaliação de políti-
cas públicas no Senado no âmbito da 
Subcomissão Permanente de Avaliação 
do Sistema Tributário Nacional. “O 
sistema tributário do Brasil é injusto 
porque impõe sacrifício elevado para 
os pobres, a classe média e os traba-
lhadores e alivia os ricos e o sistema 
financeiro”, justifica o senador.

Ele também apresentou requeri-
mento para convidar a presidente do 
BNdES, Maria Silvia Bastos Marques, 
para prestar informações sobre a an-
tecipação de pagamentos do BNdES 
ao Tesouro, noticiada na imprensa em 
maio de 2016.

Eunício (D) apresenta relatório, ao lado de Maranhão, na Comissão de Constituição e Justiça

Dos 12 requerimentos para audiência pública aprovados pela CAE na reunião de terça, 8 se destinam a discutir os impactos da PEC do Teto de Gastos
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Relator pede aprovação do limite para gastos

Governo quer aprovar PEC “na correria”, protesta oposição

Relatório de Eunício Oliveira na Comissão de Constituição e Justiça, favorável à PEC, 
diz que as áreas de saúde e de educação terão os pisos constitucionais preservados

A PEC 55/2016 será discutida em 
audiência pública conjunta da CCJ e 
da Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE), na terça-feira. dois especialis-
tas serão indicados pelos senadores 
de oposição e dois pelos senadores 
governistas. No dia seguinte, a CCJ 
deve colocar a proposta em votação, 
para conseguir cumprir o calendário 
que prevê a análise pelo Plenário em 
13 de dezembro.

Embora o requerimento da audiência 
não tenha sido votado em decorrência 
de intenso debate entre os senadores 
na CCJ e a decisão do seu presidente, 
José Maranhão (PMdB-PB), de encer-
rar a reunião, os líderes partidários já 
haviam acertado o evento. O grande 
receio revelado pelos parlamentares 
contrários à PEC, durante a apresen-
tação do relatório de Eunício Oliveira 

(PMdB-CE) na terça-feira, era de que 
a proposta fosse aprovada na CCJ sem 
debate prévio.  

Adiamento
Ataídes Oliveira (PSdB-TO) e Ricardo 

Ferraço (PSdB-ES) solicitaram pedido 
de vista ao relatório. Antes de elogiar o 
parecer de Eunício, Ataídes reclamou 
que a Comissão de Assuntos Econô-
micos foi “usada”, na semana passada, 
para debater inapropriadamente o 
tema. Segundo ele, a audiência sobre 
progressividade tributária teria desvia-
do o foco para a PEC do Teto de Gastos. 
A presidente da CAE, Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), rebateu a acusação.

— A audiência que tivemos foi para 
debater a progressividade da tributação 
como alternativa em relação às medi-
das da PEC 241/2016 [numeração na 

Câmara]. Reforma fiscal tem que ser 
feita na despesa e na receita. Por que 
tem sempre que se falar em cortar 
despesa e, principalmente, em cima 
da população mais pobre do país? — 
questionou Gleisi.

O acirramento dos ânimos na CCJ 
foi logo após a leitura do relatório 
por Eunício. Mesmo com o pedido 
de vista coletiva já concedido, opo-
sicionistas, como Lindbergh Farias 
(PT-RJ) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM), queriam discutir a PEC 55/2016, 
preocupados também em assegurar 
a aprovação de requerimento para 
audiência. Ao final da reunião da CCJ, 
Eunício reconheceu o caráter polêmico 
da PEC 55 e a falta de tempo para maior 
esclarecimento do assunto à sociedade.  
Mas assegurou que o calendário de 
tramitação será mantido à risca.

Após audiência na terça-feira, comissão tentará votar proposta na quarta
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FALTANdO CiNCO diAS 
para o final da votação nos 
Estados Unidos — em muitos 
estados, os eleitores já estão 
votando — dois especialistas, 
uma democrata e um republi-
cano, não se arriscaram a fazer 
prognóstico sobre o vencedor, 
se Hillary Clinton ou donald 
Trump. Na terça-feira, por 
exemplo, pela primeira vez 
desde maio, Trump superou 
Hillary por um ponto pecen-
tual em pesquisa eleitoral.

Reunidos pela Embaixada 
dos Estados Unidos e pelo 
instituto Legislativo Brasileiro 
(iLB) na quinta-feira passada, 
Penny Lee, a democrata, e 
david Kramer, o republicano, 
falaram do sistema eleitoral, 
responderam dúvidas da 
plateia, defenderam seus 
candidatos, criticaram os 
adversários, comentaram as 
pesquisas eleitorais, mas dis-
seram que o resultado ainda é 
incerto. O encontro ocorreu no 
auditório do iLB, no Senado.

Estrategista de política e  
analista de comunicação,  
Penny Lee, que já foi conse-
lheira dos democratas no Se-
nado dos EUA e é membro do 
partido, disse que a situação 
está estável, mas que Hillary 
tem algumas vantagens, como 
a dianteira em alguns estados-
-chave e a grande aprovação 
do governo do presidente 
Barak Obama. Além disso, ela 
se mostrou certa de que as pes-
soas vão optar por uma pessoa 

que passa mais confiança, se-
gurança e conhecimento sobre 
todos os assuntos em pauta.

Para Kramer, que foi candi-
dato ao Senado pelo Partido 
Republicano e é membro do 
comitê nacional do partido, 
“Trump não é um acidente”. A 
eleição dele dentro do partido  
aconteceu de forma legítima 
e extremamente disputada, 
cumprindo todo o processo, 
explicou. Com experiência em 
campanhas, Kramer acredita 
que Trump foi brilhante em 
cativar os que não gostam de 
política e se mostrar como 
alguém fora desse universo. 

Ele disse que o candidato 
republicado é alguém não 
convencional, que não segue 
o manual do candidato. isso 
às vezes surpreende, mas traz 
apoios, acredita.

Tanto Penny Lee quanto 
david Kramer avaliaram que 
o peso das pesquisas eleitorais 
é relativo, pois os números 
podem se referir a estados 
pouco representativos. Ambos 
admitiram, porém, que Hillary 
tem pequena vantagem. 

Regras
As regras da campanha nor-

te-americana também foram 
objeto de debate. Tanto a de-
mocrata quanto o republicano 
se mostraram satisfeitos com 
o modelo dos Estados Unidos.

— Gastamos entre US$ 4 a 5 
bilhões, mas gasta-se também 
US$ 7 bilhões em anúncio de 

cerveja e US$ 5 bilhões em 
anúncio de batata frita — 
comparou Kramer.

Lá, acima de U$$ 250 dólares 
doados, o nome do doador é 
publicado. Segundo Penny 
Lee, há um mecanismo de afe-
rição pós-eleição que mostra 
que o número de fraudes ou 
irregularidades é mínimo, mas 
ela se mostrou interessada em 
trocar ideias com universida-
des e instituições brasileiras 
sobre o modelo brasileiro. 

Eles explicaram ainda que, 
nos Estados Unidos, “são qua-
se que 51 eleições estaduais”, 
com alguns locais com peso 
muito maior que outros e cada 
um com suas regras próprias. 
Penny Lee, por exemplo, disse 
que votou antes de vir para 
o Brasil e que tinha cerca de 
200 pessoas na mesma seção. 
Já Kramer disse que, no seu 
estado, boa parte dos eleitores 
opta por votar pelos correios.

Resultados
Kramer e Lee responderam 

perguntas sobre o estilo de 
cada candidato, as propostas 
e as polêmicas levantadas 
na campanha. Cada um fez 
críticas ao adversário, mas 
os dois concordaram que, 
proclamado o resultado, as 
pessoas vão se unir.

— Se Trump não respeitar o 
resultado, vai ficar isolado. A 
maioria vai se unir e nós vamos 
avançar na democracia no 
nosso país — disse Penny Lee.

Kramer assegurou que, caso 
derrotado, Trump vai aceitar 
o resultado, sob risco de ser 
repudiado pela maioria.

Ambos disseram que a vitó-
ria de Hillary ou de Trump não 
deve trazer grande impacto 
na relação comercial com o 
Brasil. Até porque, frisaram, 
há divisões internas nos par-
tidos sobre acordos de livre 
comércio que também têm 
que passar pelo Senado nos 
dois países.

Imigração
Kramer defendeu posições 

polêmicas de Trump, como a 
construção do muro na fron-
teira com o México ou o maior 
rigor com relação à imigração.

— É nosso direito decidir 
quem pode ou não entrar 
no nosso país — afirmou o 
republicano.

O argumento foi rebatido 
por Penny Lee.

— isso não faz parte da nossa 
tradição, mesmo que Trump se 
elegesse, as pessoas o trariam 
de volta à realidade — obser-
vou a democrata.

O debate foi mediado pelo 
consultor do Senado Arlindo 
Fernandes. O diretor-executi-
vo do iLB, Helder Rebouças, 
agradeceu a forma serena com 
que os temas foram tratados.

— Foi importante até para 
desmistificar algumas ques-
tões que às vezes nem estão 
presentes no noticiário — 
disse Helder.

Resultado de eleição nos EUA ainda 
é incerto, afirmam especialistas
Apesar da disputa acirrada, a democrata Penny Lee e o republicano David Kramer acreditam que a democracia sairá fortalecida do pleito
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Donald Trump faz comício em Las Vegas e Hillary Clinton fala em Washington durante a campanha: votação, que já começou em alguns estados, termina na terça

PEC dá prazo para 
novo parlamentar 
trocar de partido

deputados e senadores 
poderão ser proibidos de 
permanecer mais de 90 dias 
sem filiação partidária, a 
partir da posse, sob pena 
de perda do mandato. Esse 
é o objetivo da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 54/2016, da senadora 
Rose de Freitas (PMdB-ES). 
O texto aguarda designação 
de relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

A autora destaca que, pelo 
texto constitucional, a filia-
ção partidária é condição 
obrigatória e necessária para 
que se possa concorrer e ser 
eleito. Portanto, frisa, nos 
termos constitucionais, não 
há possibilidade da “candi-
datura avulsa”, por meio da 
qual se pleiteia ser eleito sem 
estar filiado a partido.

desse modo, disse a sena-
dora, o exercício do cargo 
eletivo também requer a 
filiação partidária para es-
tar em conformidade com 
o sistema constitucional 
vigente. Segundo ela, esse 
é o sentido da regra que 
exige que, na formação das 
mesas e das comissões, seja 
assegurada a representação 
proporcional dos partidos ou 
blocos parlamentares que 
participam da Casa.

Na visão de Rose, “permitir 
que o parlamentar fique 
indefinidamente sem filia-
ção partidária é fraudar a 
Constituição”. Ela diz que, se 
a Constituição não admite a 
candidatura avulsa, também 
não permite o “senador avul-
so” ou o “deputado avulso”. A 
senadora também considera 
o prazo de 90 dias como 
“bastante razoável” para o 
parlamentar refletir e fazer 
a opção por outro partido.

Os parlamentares que na 
data da possível publicação 
da emenda constitucional 
estiverem sem filiação parti-
dária terão prazo de 90 dias 
para se filiar a outro partido 
— não importando o tempo 
que ficaram sem agremiação 
até aquele momento. A me-
dida também deve alcançar 
vereadores e deputados 
estaduais e distritais.
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EM AUdiêNCiA PúBLiCA 
na terça-feira, especialistas 
concordaram em pontos da 
medida provisória de reestru-
turação do ensino médio (MP 
746/2016), mas expressaram 
preocupação quanto ao custeio 
das mudanças propostas. Eles 
falaram na comissão mista que 
analisa a MP.

O secretário de Educação 
Básica do Ministério da Edu-
cação, Rossieli Soares da Silva, 
apresentou estatísticas para 
defender a necessidade de mu-
dança imediata nas estruturas. 
Ele relatou que 43% dos alunos 
secundaristas não chegam ao 
fim do curso e 84% não ingres-
sam no ensino superior. 

Além disso, segundo Silva, 
o ensino técnico no país está 
muito atrasado em relação ao 
resto do mundo: apenas 8,4% 
dos jovens brasileiros cursam 
essa modalidade, contra 56% 
na itália, 47% na Alemanha e 
44% na China.

— O atual sistema tem fra-
cassado segundo todos os in-
dicadores. O ensino médio tem 
produzido mais desigualdade, 
estimulado a evasão e virado 
simplesmente uma preparação 
para o Enem. E isso para que 
poucos acessem a universi-
dade. Quando olhamos para 
esse quadro, percebemos a 
emergência das mudanças.

Carga horária
O vice-presidente da Câmara 

de Educação Básica do Con-
selho Nacional de Educação 
(CNE), ivan Cláudio Pereira 
Siqueira, concordou que o 
modelo do ensino médio está 
defasado. No entanto, ressaltou 
a necessidade de que as pro-
postas da MP, como a expansão 
da grade horária para 1,4 mil 

horas anuais, venham acompa-
nhadas de soluções para que os 
estados e municípios arquem 
com as mudanças.

— O que nos preocupa é 
o financiamento. A descen-
tralização [de decisões] de-
sacompanhada dos recursos 
impossibilita que as premissas 
sejam alcançadas. Sem essa 
alteração, vai ser muito difícil 
que as metas sejam cumpridas.

Para o presidente da setorial 
paranaense da União Nacional 
dos dirigentes Municipais de 
Educação (Undime), Celso 
Augusto Souza de Oliveira, 
há o temor de que o custeio 
do novo ensino médio acabe 
prejudicando o financiamento 
das etapas anteriores da edu-
cação básica.

— Temos um cenário de difi-
culdade de ampliar os recursos. 
Pelo projeto, isso vai entrar 
na divisão do bolo do Fundeb 
[Fundo de Manutenção e de-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação]. 

Trazemos a preocupação dos 
secretários municipais porque 
nós temos também metas para 
a educação infantil e o ensino 
fundamental — argumentou.

Disciplina obrigatória
A presidente do instituto Na-

cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(inep), Maria inês Fini, exaltou 
a flexibilização curricular pro-
posta pela MP. Para ela, o novo 
modelo traz uma moderniza-
ção ao impor menos matérias 
como obrigatórias para os três 
anos do ensino médio e permi-
te a organização em estruturas 
de módulos e créditos.

— Não temos mais a rigidez 
das disciplinas tradicionais. 
A MP traz a perspectiva de as 
trajetórias escolares serem de-
mocraticamente organizadas 
pelos sistemas estaduais, numa 
compreensão mais moderna 
da arquitetura curricular. Eles 
saberão dosar as trajetórias dos 
alunos — disse.

Siqueira, do CNE, destacou 

que medidas como a flexibiliza-
ção curricular, a diversificação 
da oferta de matérias e o fim 
da exclusividade do vestibular 
como meio de ingresso no en-
sino superior já constavam de 
diretrizes do CNE e da Lei de 
diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LdB). 

— Já é possível criar outros 
mecanismos. Se não é feito, 
não é por falta de texto legal 
— ressaltou.

Para Maria inês, do inep, 
a MP não esgota o diálogo e 
não representa uma imposi-
ção, mas uma oportunidade 
para consolidar a discussão já 
amadurecida.

Direito a voz
Pedro Chaves (PSC-MS), 

relator da MP, assegurou que 
entregará um texto final “o 
mais democrático possível”. 
Ele saudou os estudantes que 
acompanhavam a audiência:

— Eles têm direito a voz aqui. 
isso enriquece o documento. 
Estou ouvindo todos, e as pon-

derações serão consideradas. 
Não haverá ato autoritário.

Fátima Bezerra (PT-RN) re-
forçou as críticas ao uso de uma 
medida provisória para promo-
ver a reforma, argumentando 
que isso prejudica o “tempo 
necessário” para a construção 
de consensos. Representantes 
do governo justificaram a edi-
ção da MP pela urgência em 
implantar a reforma.

Para Simone Tebet (PMdB-
MS), a MP não é a forma ideal, 
mas destacou que “a educação 
nunca foi pauta prioritária dos 
governos e que, como o Con-
gresso não avançou o tema, não 
dá mais para esperar”. 

A senadora dirigiu-se aos 
estudantes e pediu que, caso 
a MP seja aprovada, lotem as 
assembleias legislativas esta-
duais, que serão responsáveis 
por tomar as decisões sobre os 
currículos das escolas.

Essa foi a primeira das sete 
audiências públicas progra-
madas pela comissão mista 
para discutir o tema.
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Entidade dos secretários municipais de Educação manifestou preocupação com risco de o ensino fundamental perder recursos quando medida provisória for aprovada

Questão agrária deixará 
de seguir viés ideológico 
do PT, diz Medeiros

De acordo com Ferraço, 
Senado precisa votar 
PEC dos Recursos logo

Lasier cita avanços da 
Lava Jato e afirma que 
operação não pode parar

Fátima rebate juiz que 
sugeriu privatização de 
faculdade pública do Rn

José Medeiros (PSd-
MT) afirmou que em 
breve o governo editará 
uma medida provisó-
ria para aprimorar os 
instrumentos legais de 
regularização fundiária 
e titulação de terras. Segundo ele, a 
norma “deixará de lado a ideologia” e 
priorizará as questões técnicas, contan-
do com a participação das prefeituras 
no processo e dando segurança jurídica 
a quem produz e acesso à terra a quem 
quer plantar.

Na opinião dele, o incra foi usado 
nos governos do PT para beneficiar os 
que estavam vinculados a movimentos 
sociais como o MST. Com isso, a questão 
agrária não teve solução e passou a ser 
problema, com a expansão da pobreza 
em assentamentos, disse, comparando 
os produtores familiares do Sul com os 
assentados do restante do país.

R i c a r d o  Fe r r a ç o 
(PSdB-ES) elogiou o 
Supremo Tribunal Fe-
deral pela decisão a favor 
da prisão de condenados 
em segunda instância, 
mas disse que a questão 
precisa ser enfrentada pelo Legislativo. 
Ele criticou o uso dos recursos judiciais 
como instrumentos protelatórios. O 
apelo ao terceiro grau de jurisdição, 
observou, protege os poderosos.

Ele criticou a falta de posicionamento 
do Senado sobre a prisão em segunda 
instância e cobrou a análise de Proposta 
de Emenda à Constituição 15/2011(PEC 
dos Recursos), que deixa clara a legali-
dade da prisão.

— O Senado não se posiciona. O 
Supremo, provocado, se posiciona, im-
pondo uma desmoralização ao Senado 
pela covardia de não enfrentar um tema 
tão relevante como esse.

Para defender a con-
tinuidade da Operação 
Lava Jato, Lasier Martins 
(PdT-RS) leu no Plenário 
um artigo publicado na 
imprensa dos procura-
dores deltan dallagnol e 
Orlando Martello, integrantes da força-
-tarefa do Ministério Público Federal 
responsável pelas investigações sobre 
corrupção no Brasil.

Segundo o texto, a Lava Jato já levou à 
condenação de 110 pessoas e à recupe-
ração de R$ 3,6 bilhões. Antes, nenhum 
caso havia recuperado mais de R$ 100 
milhões. Os procuradores rebatem 
as acusações de abusos na Lava Jato. 
dizem que são falsas e visam preparar 
o terreno para a aprovação de projetos 
sobre abuso de autoridade e dificultar 
a colaboração premiada. isso faria o 
país perder a luta contra a corrupção, 
avaliaram no artigo lido por Lasier.

Fátima Bezerra (PT-
RN) classificou de “dis-
parate e absurdo” a pro-
posta de privatização da 
Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte 
(Uern) como saída para 
reduzir a crise financeira do estado. A 
sugestão foi feita pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, Cláudio 
Santos. Ela disse que a proposta foi rece-
bida com indignação pelos professores, 
estudantes e servidores da instituição.

A senadora afirmou que a Uern é 
fundamental na formação de recursos 
humanos no Rio Grande do Norte, 
contando com 15 mil alunos, 83 cursos 
de graduação e seis campi.

— Sabemos que situação do estado é 
grave, mas, por favor, privatizar ensino 
público, abrir mão da nossa universida-
de estadual não é a solução para a crise 
financeira pela qual passa o estado.

Novo ensino médio exigirá verba, aponta debate

O senador Pedro Chaves (2º à dir.), que é o relator da medida provisória, participa de audiência pública sobre mudanças na estrutura do ensino médio
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O PLENáRiO dO Senado 
aprovou na terça-feira um 
projeto que dá à vaquejada 
e ao rodeio o status de mani-
festações da cultura nacional 
e a condição de patrimônios 
culturais imateriais do Brasil. 
O PLC 24/2016 agora vai para 
a sanção presidencial.

Na vaquejada, dois homens 
a cavalo precisam derrubar 
um boi puxando-o pelo rabo. 
No rodeio, o competidor deve 
manter-se por alguns segun-
dos montado num touro ou 
num cavalo bravo. 

Em 6 de outubro, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) proibiu 
a vaquejada por considerar 
que causa sofrimento aos 
animais. O projeto aprovado 
no Senado não interfere no en-
tendimento do STF, mas abre 
caminho para o Congresso 
aprovar uma mudança legal 
que libere a prática.

O PLC 24/2016 é da autoria 
do deputado federal Capitão 
Augusto (PR-SP) e foi relatado 
no Senado pelo senador Otto 
Alencar (PSd-BA).

A proposta foi apoiada por 
diversos senadores, que des-
tacaram que a vaquejada e o 
rodeio são tradições seculares 
e atividades econômicas im-
portantes, principalmente na 
Região Nordeste.

Otto disse que a prática é 
uma tradição cultural que está 
nas raízes do povo nordestino. 
deca (PSdB-PB) disse que 
a cultura da vaquejada e do 
rodeio já se espalhou por todo 
o país.

Lídice da Mata (PSB-BA) 
lamentou que o STF tenha 
proibido a prática da vaque-
jada sem antes debater com 
profundidade a questão junto 
com a sociedade e o Parla-
mento.

Economia
Eunício Oliveira (PMdB-CE) 

destacou que o setor empre-
ga mais de 700 mil pessoas. 
Fernando Bezerra Coelho 
(PSB-PE) foi outro que citou a 
importância dessas atividades 
dos pontos de vista econômico 
e cultural.

Também apoiaram o projeto 
Sérgio Petecão (PSd-AC), Rai-
mundo Lira (PMdB-PB), Hélio 

José (PMdB-dF), Armando 
Monteiro (PTB-PE), Magno 
Malta (PR-ES) e Edison Lobão 
(PMdB-MA). Eles afirmaram 
que a vaquejada é um esporte 
que vem se aperfeiçoando, 
reduzindo significativamente 
os possíveis sofrimentos dos 
animais.

A senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) foi uma das poucas a 
discursar contra a aprovação 
do projeto. Ela sugeriu que a 
votação fosse adiada para ser 
mais bem debatida, mas não 
teve sucesso. Gleisi disse que 
a atividade envolve “cruelda-
de e dor” e é um “desserviço 
à evolução da humanidade”. 
Para ela, os senadores estão 
indo contra decisão do STF.

— isso está frontalmente 
contrário ao que o Supremo 
Tribunal Federal decidiu. Ele 
decidiu que é uma atividade 
inconstitucional por ser cruel. 
Nós estamos afrontando uma 
decisão da Suprema Corte. 
Vamos regulamentar algo que 
o Supremo Tribunal Federal 
já proibiu?

Montarias
Ao final da votação simbóli-

ca, Gleisi, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), Reguffe (sem 
partido-dF), Humberto Costa 
(PT-PE) e outros registraram 
voto contrário ao projeto.

Além da vaquejada e do 
rodeio, o projeto estabelece 
como patrimônio cultural 
imaterial do Brasil expressões 
como as montarias, as provas 
de laço, a apartação, as pro-
vas de rédeas, a paleteadas, 
o concurso do berrante e as 
apresentações folclóricas e de 
músicas de raiz.

de acordo com o instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (iphan), 
os bens culturais de natureza 
imaterial dizem respeito àque-
las práticas e domínios da vida 
social que se manifestam em 
“saberes, ofícios e modos de 
fazer, celebrações, formas de 
expressão cênicas, plásticas, 
musicais ou lúdicas, e nos 
lugares, como mercados, fei-
ras e santuários, que abrigam 
práticas culturais coletivas”. 

O iphan entende que o 
patrimônio imaterial “é trans-

mitido de geração a geração, 
constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em 
função de seu ambiente, de 
sua interação com a natureza 
e de sua história, gerando um 
sentimento de identidade e 
continuidade, contribuindo 
para promover o respeito à 
diversidade cultural e à cria-
tividade humana”.

Já são reconhecidas como 
patrimônio cultural imaterial 
do Brasil, entre outras, arte 
kusiwa (pintura corporal e arte 
gráfica wajãpi), a Cachoeira 
de iauaretê (lugar sagrado 
dos povos indígenas dos Rios 
Uapés e Papuri), o bumba-
-meu-boi do Maranhão, o 
fandango caiçara, a Feira de 
Caruaru, a Festa do divino 

Espírito Santo de Pirenópolis 
(GO), o frevo, o samba, o modo 
artesanal de fazer queijo de 
Minas nas regiões do Serro e 
das Serras da Canastra e do 
Salitre, o ofício das baianas de 
acarajé e o ofício dos mestres 
de capoeira.

O dinheiro oriundo de pesquisas 
realizadas pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) será 
aplicado obrigatoriamente em suas 
unidades de origem. É o que determi-
na um projeto aprovado na terça-feira 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia 
(CCT) em caráter terminativo (sem ne-
cessidade da aprovação do Plenário). O 
texto agora vai para a Câmara.

de acordo com a proposta (PLS 
201/2014), do ex-senador Ruben Fi-

gueiró, a obrigação também atinge os 
recursos da venda de produtos, matrizes 
biológicas e animais. A mesma regra 
valerá para os recursos captados com 
atividades de apoio técnico e admi-
nistrativo a órgãos do Poder Executivo 
mediante convênios ou contratos com 
entidades públicas ou privadas, nacio-
nais ou estrangeiras.

Para o autor, a aprovação da proposta 
vai proporcionar a utilização de “todos 
os recursos oriundos dessas atividades 

em pesquisas, diretamente em suas uni-
dades, como também para provimento 
emergencial a reclamos de ordem 
administrativa nos campos experimen-
tais, que exigem despesas eventuais de 
custeio de pronto atendimento”.

O relator, Cristovam Buarque (PPS-
dF), elogiou a iniciativa e destacou a 
relevância do papel desempenhado 
pela Embrapa para o avanço da pro-
dutividade na agropecuária nacional 
nas últimas quatro décadas. O relatório 

foi lido por José Medeiros (PSd-MT).
Para evitar possíveis contestações 

depois que a norma virar lei, Medeiros 
recomendou que a Secretaria-Geral 
da Mesa, para onde foi encaminhado 
o projeto, modifique a natureza da 
proposta — de projeto de lei para pro-
jeto de lei complementar. isso porque 
o texto dispõe sobre norma de gestão 
financeira de entidade da administra-
ção indireta, o que é reservado às leis 
complementares.

Ainda na terça-feira, antes 
de ir para o Plenário do Sena-
do, o projeto que reconhece 
a vaquejada e o rodeio como 
patrimônio cultural foi apro-
vado pela Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte (CE). 
O texto acabou sendo votado 
no mesmo dia pelo Plenário 
por causa de um pedido de 
urgência apresentado pelo 
relator, Otto Alencar.

Otto reclamou do fato de o 
STF ter proibido a vaquejada 
sem ouvir o setor e afirmou 
que existem outros esportes 
em que os animais são bem 
mais maltratados. Ele disse:

— A vaquejada pede li-
berdade no Brasil para que 
seja mantida a tradição do 
vaqueiro.

A proposta foi apoiada 
especialmente por senado-
res nordestinos, como José 
Agripino (dEM-RN):

— O que se precisa é cor-
rigir o que ainda é feito de 
forma errada, o que aliás já 
vem sendo feito há tempos. 
O colchão [sobre o qual o 

animal cai] já é de 50 cen-
tímetros, há plantão de ve-
terinários, não existe mais 
contato dos animais com o 
metal e é utilizado um rabo 
artificial.

Preconceito
Garibaldi Alves (PMdB-

RN) alertou para a dimensão 
econômica da vaquejada 
nas áreas rurais nordestinas, 
onde gera “centenas de mi-
lhares de empregos diretos e 
indiretos”:

— A vaquejada é uma ques-
tão de sobrevivência para 
muita gente que vive na zona 
rural. O Senado não pode 
ignorar que essas regiões já 
vivem um despovoamento, 
e o fim da vaquejada afeta 
diretamente essas dezenas 
de milhares de cidadãos.

Roberto Muniz (PP-BA) en-
tende que a questão sofreria 
um “viés de preconceito” que 
setores urbanos teriam com 
a visão de mundo própria 
do campo.

Na CE, o projeto teve o voto 

contrário de Antonio Anas-
tasia (PSdB-MG) e Marta 
Suplicy (PMdB-SP).

Anastasia, que chegou 
a apresentar um voto em 
separado, lembrou que a 
aprovação do projeto não 
terá nenhum efeito prático 
no que tange à liberação da 
vaquejada.

— O que o STF está dis-
cutindo são dois valores 
conflitantes em nossa Carta 
Magna: as manifestações 
culturais e a não crueldade 
com os animais. A última 
palavra em relação ao conflito 
continuará sendo do STF.

Ele avaliou que o debate em 
torno da vaquejada é parte de 
uma maior consciência das 
pessoas em relação aos ani-
mais. Ele disse que a proposta 
é inconstitucional, devido ao 
fato de órgãos técnicos do 
Ministério da Cultura não 
terem sido consultados.

Marta apresentou relató-
rios do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária contrá-
rios à vaquejada.

Senado eleva vaquejada a patrimônio nacional
Projeto, que agora vai para a sanção presidencial, abre caminho para que Congresso inicie discussão sobre liberação da prática, proibida desde o mês passado pelo Supremo

Projeto beneficia unidades da Embrapa que geram lucro

Defensores citam empregos e dizem não haver crueldade
Otto Alencar, que fez relatório pela aprovação do projeto de lei, e Antonio Anastasia, que é crítico da vaquejada
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 � Especial Cidadania sobre vaquejada:  
http://bit.ly/Cidadania574


