
                 www.senado.leg.br/jornal Ano XXII — Nº 4.610 — Brasília, quarta-feira, 16 de novembro de 2016

Jon
as

 Pe
rei

ra/
Ag

ên
cia

 Se
na

do
 –

 18
/1

0/
20

16

Pe
dro

 Fr
an

ça
/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

Pa
ula

 Gr
ob

a/
Ag

ên
cia

 Se
na

do

As
sem

blé
ia 

Le
gis

lat
iva

/M
T –

 11
/1

1/
20

16

Reforma para dar fim a guerra 
fiscal deve ser votada hoje
Plenário analisa projeto de Jucá que estipula alíquota mínima de ISS. Pauta traz também proibição de reeleição para presidente e outros cargos

Os senadores retomam as votações hoje, a 
partir das 14h, com a reforma do Imposto 
sobre Serviços (ISS). O projeto de autoria 

do senador Romero Jucá, que institui a alíquota 
mínima de 2% para o principal imposto muni-
cipal, pretende acabar com a chamada guerra 

fiscal na esfera dos municípios. O texto recebeu 
substitutivo na Câmara dos Deputados. Uma 
das principais mudanças foi a cobrança do im-
posto onde a operação ocorreu. Vários novos 
serviços foram incluídos na lista, como tributar 
a aplicação de tatuagens e conteúdos de áudio e 

vídeo em páginas eletrônicas.
A pauta inclui proposta de emenda à Constitui-

ção que acaba com a reeleição para presidente, 
governadores e prefeitos, além de projeto que 
autoriza União, estados e municípios a vender 
para o setor privado os direitos sobre créditos.  3

Congresso se reúne para concluir votação da LDO

Proposta contra assassinato de 
bebês índios enfrenta resistência

Em Marrocos, brasileiros pedem 
apoio contra o desmatamento

Senadores defendem programa  
que incentiva aviação regional

Os senadores e os deputados participam 
hoje de sessão do Congresso para votar os 
destaques da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e os vetos presidenciais pendentes. Se os 

parlamentares concluírem essas votações, 
poderão analisar até 15 projetos de lei, como 
o que sobe de cinco para dez o número de 
vice-líderes do governo no Congresso.  3

Em debate na Comissão de 
Direitos Humanos, projeto que 
estabelece medidas contra o 
infanticídio em áreas indígenas 
gerou polêmica. Os defensores 
disseram que tradições culturais 

não podem ir contra os direitos 
humanos. Os críticos alegam 
que o texto é discriminatório 
e que os órgãos governamen-
tais não têm estrutura para a 
 fiscalização.  4

Para deter a emissão de 
gases do efeito estufa, a 
comissão brasileira que 
participa da COP-22, que 
acontece até sexta-feira em 

Marrakech, defendeu maior 
apoio financeiro aos países 
emergentes na defesa das 
florestas. Quatro senadores 
participam da comissão.  4

Os cortes do governo sobre o 
Programa de Desenvolvimen-
to da Aviação Regional foram 
debatidos em seminário na 
sexta-feira, em Cuiabá. Dos 
270 aeroportos que recebe-

riam investimentos, 94 foram 
retirados da lista devido à re-
cessão. O senador Wellington 
Fagundes defendeu o plano 
inicial e disse ser contrário ao 
corte definitivo de recursos.  4

Em reunião hoje às 17h, parlamentares também decidirão sobre vetos feitos por Temer em projetos saídos do Congresso

Representantes de índios e autoridades debatem o projeto com Paulo Paim (C)

COP-22, com Bezerra Coelho, Jorge Viana, Vanessa Grazziotin e Lídice da Mata

Objetivo do programa debatido em Cuiabá é atrair voos comerciais ao interior 

Data: 8 e 9 de dezembro  
Horário: das 9h às 18h
Local: Interlegis | Senado Federal

Inscrições: 
senado.leg.br/congressodofuturo
  

CONGRESSO
DO FUTURO

Democracia, Comunicação e 
Progresso no mundo digital e 
sustentável

Comissão Senado
do Futuro

Presidência da 
Casa se manifesta 

sobre supersalários
2

Caduca MP que 
previa verbas para 
Justiça do Trabalho

Alunos querem 
entrar em debate 

sobre ensino médio

Banco do Brasil e 
Itamaraty apoiam 

cotas raciais
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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 RESERVA DE vagas para 
negros em concursos públicos 
é um instrumento de demo-
cratização racial. A opinião foi 
defendida por participantes 
da mesa-redonda Diversida-
de Racial no Serviço Público, 
promovida na sexta-feira pelo  
Comitê-Gestor do Programa 
Pró-Equidade de Gênero e 
Raça do Senado.

O encontro tratou das dife-
rentes formas de as empresas 
públicas aplicarem a cota racial 
em concursos públicos a partir 
da Lei 12.990/2014, a chamada 
Lei de Cotas. 

Também foi discutido o papel 
das comissões verificadoras, 
criadas para comprovar a 
autenticidade das autodecla-
rações raciais dos candidatos 
concorrentes às vagas destina-
das a afrodescendentes (20%).

Entre os debatedores, es-
tavam representantes de ór-
gãos governamentais como 
a Secretaria Especial de Pro-
moção da Igualdade Racial, 
os Ministérios da Justiça, do 
Planejamento e das Relações 
Exteriores, o Banco do Brasil e 
a Universidade de Brasília — a 
primeira do país a implementar 
a política de cotas, em 2004.

A assessora técnica da Se-
cretaria Especial de Promoção 
da Igualdade Racial Luana 
Vieira afirmou que a secre-
taria trabalha para garantir a 
eficácia e a efetividade da lei. 
Ela destacou a importância do 
controle social e a necessidade 

de articulação entre as diversas 
entidades e órgãos públicos 
para que a comissão verifica-
dora faça “uma discriminação 
positiva”. Luana disse ainda que 
há discriminação na ascensão 
dos servidores negros aos car-
gos de chefia. Mais de 60% dos 
postos superiores no Executivo 
são ocupados por servidores 
brancos, apontou.

Preconceito
O professor Ivair Augusto 

Alves dos Santos, da UnB, frisou 
que não basta aplicar a Lei de 
Cotas nas empresas públicas 
nem somente combater as 
fraudes nas autodeclarações 
de candidatos. É preciso criar 
políticas e mecanismos nessas 
instituições para minimizar o 
preconceito e a discriminação 
sofridos por homens e mulhe-
res negros, afirmou.

Também professora da UnB, 
Edileuza Penha de Souza enfa-
tizou a dificuldade de os negros 
terem acesso à universidade, 
por entrarem cedo no mercado 

de trabalho. Ela só ingressou 
após sete vestibulares, disse. 
E relatou casos de estudantes 
brancos que conseguiram in-
gressar pela cota racial.

No Itamaraty, os candidatos 
reprovados nas vagas cotistas 
podem continuar participando 
do certame pela ampla concor-
rência, explicou o diplomata 
Ricardo Kato Mendes. Em 2016, 
de 100 candidatos cotistas, 22 
foram eliminados por fraude, 
disse.

— O que tem acontecido em 
todos os órgãos é uma evolução 
do processo. As experiências 
resultaram em grande apren-
dizado — avaliou.

No Banco do Brasil, segundo 
Wellington Johnny de Almeida, 
a comissão verificadora é cons-
tituída por cinco funcionários 
de carreira. Os membros da 
comissão analisam a foto do 
candidato no computador, 
sem qualquer identificação, e 
ele só é eliminado se os cinco 
avaliadores considerarem que 
não é descendente de negros.

Especialistas defendem cota 
racial no serviço público
Lei que determina reserva de vaga para negros em concursos foi tema de mesa-redonda no Senado

MP que deu recursos a tribunais 
do Trabalho perde a eficácia

Presidência do Senado divulga 
notas públicas sobre supersalários 

Estudantes querem ser ouvidos sobre ensino médio

A Medida Provisória (MP) 
740/2016 perdeu a eficácia na 
quinta-feira por não ter sido 
votada em até 120 dias a con-
tar da data de edição, confor-
me estabelece a Constituição. 
Agora, a Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) terá até 

o dia 25 para apresentar um 
projeto de decreto legislativo 
para regular os efeitos da MP.

A medida provisória abriu 
crédito extraordinário de  
R$ 353,7 milhões para os 
24 tribunais regionais do 
 Trabalho (TRTs).

A Presidência do Senado  
emitiu duas notas públicas 
relativas aos salários acima do 
teto constitucional no serviço 
público. 

Uma delas diz que, diferen-
temente do que publicou o O 
Estado de S. Paulo na segunda-
-feira, o tema não foi tratado 
na reunião na residência 
oficial do Senado, no sábado.

Outra nota, em resposta a 
manifestações da Associação 
dos Juízes Federais (Ajufe), 

explica que o foco exclusivo 
da comissão criada no Senado 
é aferir a correta aplicação 
do teto remuneratório cons-
titucional nos três Poderes, 
sem “iniciativa contrária a 
ninguém individualmente”. O 
texto diz que, neste momento 
de recessão, que exige sacrifí-
cio de todos, “é um acinte à so-
ciedade que privilegiados in-
tegrantes de setores do serviço  
público sejam premiados com 
ganhos inconstitucionais”.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, recebeu na 
quarta-feira passada estudan-
tes que foram à Casa acom-
panhar a sessão da comissão 
mista da Medida Provisória 
(MP) 746/2016, que reforma 
o ensino médio.

Os alunos disseram estar 
preocupados com o futuro 
da educação e a limitação de 
investimentos para a área. Eles 
ressaltaram que precisam ser 
ouvidos sobre a reforma.

Renan afirmou que acredita 
que o aprimoramento demo-
crático precisa da atuação de 
todos os setores da sociedade 
e destacou que os estudantes 
têm que participar do processo 
legislativo:

— É importante que partici-
pem deste momento nacional, 
que é a reforma do ensino.

Questionado pelos alunos 
sobre a possibilidade de retirar 
a MP 746/2016 da pauta, Re-
nan informou que compete ao 

Executivo a edição e a retirada 
das medidas provisórias da 
tramitação. Porém, compro-
meteu-se a qualificar o debate 
sobre a proposta, dando voz 
aos envolvidos:

— Temos um problema fiscal 
muito grande no Brasil e che-
gou a hora de nós decidirmos 
as prioridades da educação. 
Nada melhor do que contar 
com a participação dos alunos 
para que a educação seja rede-
finida como um todo.

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

AgendA

 `CAs  Telemarketing
9h O PLC 121/2015, que regulamenta a pro-
fissão de protesista/ortesista ortopédico, é 
um dos itens da pauta. Logo após, audiên-
cia pública interativa sobre o PLC 12/2016, 
que regula as atividades de telemarketing. 

 `CCJ  Vaquejada
10h A comissão analisa, entre outras pro-
postas, a PEC 50/2016, que assegura a con-
tinuidade das vaquejadas, desde que o 
bem-estar dos animais seja garantido.

 `Comissão do exTrATeTo  sTF e Temer
10h A comissão especial sobre salários aci-
ma do teto no serviço público se reúne com 
a presidente do Supremo Tribunal Federal, 
ministra Cármen Lúcia. Às 16h, reunião com 
o presidente da República, Michel Temer.

 `Ce  escola sem Partido
11h Audiência pública interativa para 
 debater o programa Escola sem Partido.

 `CdH  Adoção
11h30 O PLS 531/2013, sobre a diferença mí-
nima de idade entre o pretendente à ado-
ção e o adotando, é um dos itens em pauta.

 `CCT  Previsão do tempo
14h Audiência pública interativa sobre ne-
cessidades normativas e desafios da área 
de previsão do tempo e clima no Brasil. 
Logo depois, análise de requerimentos.

 `Plenário  iss
14h Projeto que altera o Imposto sobre 
Serviços abre a pauta de votações.

 `mP 746/2016  ensino médio
14h30 Audiência interativa sobre a medi-
da provisória que reforma o ensino médio.

 `orçAmenTo  receita 2017
14h30 A comissão mista analisa relatório 
de Receita apresentado à Lei Orçamentá-
ria de 2017 e projetos que abrem créditos 
adicionais para órgãos públicos.

 `PresidênCiA  reunião de líderes
15h Reunião de líderes. Às 16h, Renan Ca-
lheiros preside a ordem do dia no Plenário 
do Senado. Às 17h, sessão do Congresso.

 `Congresso  lei orçamentária 2017
17h Votação de vetos e de projetos (entre 
eles, a conclusão da análise do PLN 2/2016, 
que trata da Lei Orçamentária 2017).

Representantes de ministérios e empresas públicas relatam experiências
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O PROJETO DE reforma do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) é o primeiro item da pauta de 
votações do Plenário do Senado, com 
sessão deliberativa prevista para hoje, 
a partir das 14h.

O Projeto de Lei do Senado (PLS) 
386/2012 — Complementar, conhe-
cido como Reforma do ISS, fixa em 
2% a alíquota mínima do imposto, na 
tentativa de dar fim à guerra fiscal entre 
os municípios. O texto, que tramita em 
regime de urgência, também amplia a 
lista de serviços atingidos pelo imposto.

A versão em pauta é um substitu-
tivo (texto alternativo) da Câmara ao 
projeto original, do senador Romero 
Jucá (PMDB-RR). Uma das principais 
mudanças aprovadas pela Câmara é a 
cobrança do tributo onde a operação 
ocorreu e em casos específicos como 
cartão de crédito ou débito e de facto-
ring (aquisição de direitos de crédito) 
ou leasing (arrendamento mercantil).

Vários novos serviços foram incluídos 
pelo projeto na lista dos que podem ser 
tributados. Entre eles, estão a aplicação 
de tatuagens e piercings; vigilância 
e monitoramento de bens móveis; e 
conteúdos de áudio, vídeo, imagem e 
texto em páginas eletrônicas, exceto 
no caso de jornais, livros e periódicos.

Reforma política
Em seguida, os senadores poderão 

votar uma proposta da reforma polí-
tica. A PEC 113-A/2015, entre outros 
pontos, acaba com a possibilidade de 
reeleição para presidente, governadores 

e prefeitos. Na quarta-feira passada, o 
Plenário aprovou em primeiro turno 
a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 36/2016, que acaba com as 
coligações partidárias nas eleições 
proporcionais (vereadores e deputados) 
e cria uma cláusula de barreira para a 
atuação dos partidos políticos. A PEC 
ainda terá de ser votada em segundo 
turno pelos senadores antes de ser 
enviada para a Câmara, o que deve 
ocorrer até o fim do mês.

Também consta da pauta do Plená-
rio o PLS 204/2016 — Complementar, 
que permite à administração pública 

vender para o setor privado os direitos 
sobre créditos de qualquer natureza. A 
permissão vale para todos os entes da 
Federação e tem por objetivo aumentar 
a arrecadação da União, dos estados e 
dos municípios.

Do senador licenciado José Serra 
(PSDB-SP), atual chanceler do país, a 
proposta institui que a venda não pode 
alterar as condições de pagamento já 
estabelecidas para o crédito e nem 
transferir para o setor privado a prerro-
gativa de cobrança judicial — que deve 
permanecer com o poder público. Os 
créditos cedidos não precisam estar 

inscritos na dívida ativa, mas devem 
corresponder a operações definitivas e 
ser reconhecidos pelo devedor (através 
da formalização de parcelamento).

Além disso, a operação não pode 
acarretar nenhum compromisso fi-
nanceiro para a administração pública, 
como a eventual responsabilização 
pelo pagamento futuro. Serra estima 
que apenas a União obtenha receita de 
mais de R$ 110 bilhões com a cessão de 
direitos sobre créditos.  Ele calcula que 
o impacto para estados e municípios 
seria “igualmente relevante”, com base 
em operações já realizadas.

Foi convocada para hoje, às 17h, uma 
sessão do Congresso Nacional que tem 
25 textos na pauta de votação — 16 
projetos de lei, 7 vetos presidenciais e 
2 projetos de resolução. Além disso, os 
senadores e os deputados vão tentar 
concluir a votação de destaques à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 
2017 (PLN 2/2016).

O texto principal da LDO foi aprovado 
pelo Congresso em 24 de agosto, mas 
ficaram pendentes de votação três 
destaques. Dois deles têm o objetivo 
de evitar que os recursos orçados para 
a área de ciência e tecnologia em 2017 
sejam bloqueados. Ou seja, que entrem 
no decreto de contingenciamento, edi-
tado no início de cada ano para adequar 
os gastos às receitas da União.

O terceiro destaque suprime um 
dispositivo do relatório do senador 
Wellington Fagundes (PR-MT) que 
permite ao governo alterar em até 20% 
a composição da carteira de obras do 
Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). 

O governo já se posicionou contra 
todos os destaques.

A LDO 2017 autoriza o governo fe-
deral a fechar o ano com um deficit de  
R$ 139 bilhões e prevê um crescimento 
de 1,2% no produto interno bruto (PIB). 
Caso se confirme a estimativa, o Brasil 
completará quatro anos consecutivos de 
deficit fiscal e, consequentemente, de 
crescimento da dívida pública nacional. 

Além do rombo previsto em nível 
federal, o projeto antecipa deficits de  

R$ 1,1 bilhão para estados e municípios 
e de R$ 3 bilhões para as estatais.

Estrutura ministerial
A pauta de votações começa com 

os vetos. O primeiro é o Veto (VET) 
38/2016, que atingiu parcialmente a 
MP 733/2016, transformada na Lei 
13.340/2016, que dá descontos e facilita 
a renegociação de dívidas de produtores 
rurais do Norte e do Nordeste prejudi-
cados pela seca.

O presidente Michel Temer optou 
por vetar três dispositivos do texto 
aprovado pelo Congresso. Um dos vetos 
recaiu sobre o artigo que autorizava o 
governo federal a repactuar as dívidas 
de cooperativas agropecuárias com o 
Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) ad-
quiridas até 31 de dezembro de 2010. 
Segundo o Executivo, o artigo não traz 
uma definição precisa da abrangência 
da repactuação, tornando praticamen-
te inviável a estimativa do impacto 
financeiro da medida para o Tesouro 
Nacional.

O VET 39/2016 atingiu a MP 726/2016, 
transformada na Lei 13.341/2016, que 
promoveu uma reforma administrativa 
na estrutura do governo federal. A MP, 
editada nos primeiros dias da gestão 
interina de Temer, reduziu de 39 para 
24 o número de ministérios.

O VET 40/2016 afetou o PLC 210/2015, 
transformado na Lei 13.342/2016, que 
permitiu a agentes comunitários de 
saúde e de combate a endemias averbar 

tempo de serviço anterior à regula-
mentação da profissão. Temer vetou 
dispositivos que previam adicional de 
insalubridade aos agentes, prioridade 
no programa Minha Casa, Minha Vida 
e financiamento de cursos técnicos por 
meio do Fundo Nacional de Saúde.

O VET 41/2016 foi  aposto à 
MP 728/2016, convertida em Lei 
13.345/2016, que resgatou o Ministério 
da Cultura e criou as Secretarias Espe-
ciais dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência e dos Direitos da Pessoa Idosa. 
Foi vetado o dispositivo que definia a 
estrutura do Ministério da Educação, 
por estar em conflito com o que havia 
sido previsto na Lei 13.341/2016, que 
fez a reforma administrativa anunciada 
no início do governo interino de Temer.

O VET 42/2016, por sua vez, atingiu a 
MP 731/2016, que extinguiu 10.462 car-
gos comissionados no Poder Executivo 
e virou a Lei 13.346/2016. Foi vetado 
apenas um dispositivo que continha 
uma tabela que, segundo o Palácio do 
Planalto, fora incluída com erro no texto 
aprovado pelo Congresso.

O VET 43/2016 teve efeitos sobre 
a MP 732/2016, transformada na Lei 
13.347/2016, que fixa em 10,54% o 
reajuste neste ano das receitas patri-
moniais decorrentes da utilização de 
terrenos e imóveis de propriedade da 
União administrados pela Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU). Entre os 
cinco itens vetados por Temer, consta 
a proposta que fixava percentuais dife-
renciais e inferiores aos 10,54% fixados 

na Lei 13.347, em caso de imóveis des-
tinados a uso residencial, áreas urbanas 
e residenciais.

O VET 44/2016 foi aposto à MP 
729/2016, transformada na Lei 
13.348/2016, que libera apoio financeiro 
da União aos municípios e ao Distrito 
Federal para ampliar a oferta de educa-
ção infantil. Temer vetou o dispositivo 
que concedia o apoio financeiro de pelo 
menos 25% caso o Distrito Federal ou 
o município não cumprissem a meta 
anual estabelecida.

Medidas provisórias
Se conseguirem votar todos os vetos 

e os destaques à LDO, os senadores e 
os deputados poderão passar para a 
votação de 15 projetos de lei do Con-
gresso, que, em sua maioria, destinam 
recursos a ministérios e outros órgãos.

Também na pauta do Congresso 
estão dois projetos de resolução. O 
PRN 3/2013 aumenta o prazo de re-
cebimento de emendas para medidas 
provisórias. Atualmente, a MP pode 
receber emendas nos seis primeiros 
dias que se seguirem à sua publicação 
no Diário Oficial da União. O projeto 
muda o prazo para os dez primeiros 
dias úteis que se seguirem à publicação.

O PRN 1/2016 altera o Regimento Co-
mum do Congresso Nacional para au-
mentar de cinco para dez o número de 
vice-líderes do governo no Congresso.

A reunião do Congresso Nacional 
será no Plenário da Câmara dos De-
putados.
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Senadores analisam projeto que pretende acabar com guerra fiscal entre municípios. O texto, que recebeu substitutivo na Câmara, também amplia serviços sujeitos a tributação 

Congresso analisa vetos presidenciais e emendas à LDO de 2017

Reforma do ISS abre votações de hoje no Plenário

renan conduz sessão que inclui, além da alíquota mínima de 2% para o iss, o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos e venda de créditos para o setor privado
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O BEBê íNDIO Amalé, da etnia 
kamaiurá, do Alto Xingu, em 
Mato Grosso, foi enterrado 
vivo e pisoteado em cova rasa 
logo após nascer, em 21 de 
novembro de 2003. Filho de 
mãe solteira, ele sobreviveu 
graças à tia Kamiru, que o 
retirou da terra duas horas 
depois. A índia que se rebelou 
contra a tradição também 
impediu o infanticídio de 
Kakatsa Kamayurá, fruto de 
um adultério, como revelou 
o próprio Kakatsa.

— Meu pai não me reco-
nhecia como filho legítimo. 
Quando nasci, por pressão 
dele, minha mãe cavou um 
buraco para me enterrar.

O relato impressionou os 
convidados da audiência 
pública de segunda-feira na 
Comissão de Direitos Huma-
nos (CDH), que discutiu com 
índios, especialistas e autori-
dades um projeto que combate 

o infanticídio nas aldeias (PLC 
119/2015). A prática acontece 
em mais de dez etnias, prin-
cipalmente contra deficientes 
físicos, gêmeos, filhos de mãe 
solteira ou de pais adúlteros. 
O projeto reafirma o respeito 
aos costumes tradicionais, mas 
obriga o Estado a proteger a 
integridade das crianças. 

— As tradições são reco-
nhecidas, mas não justificam 

a violação a direitos humanos 
— explicou Paulo Paim (PT-
RS), relator do projeto.

O representante da Secreta-
ria Especial de Saúde Indígena, 
Fernando Pessoa, lembrou 
que o Ministério da Saúde já 
busca acompanhar a gravidez 
das índias e identificar as 
gestantes e crianças em risco 
para protegê-las. 

— Eu me preocupo muito 

com esse projeto porque a 
gente não tem acesso direito 
a essas populações. As equi-
pes passam às vezes dois dias 
numa aldeia que fica a oito 
horas de caminhada e onde 
nem se fala português.

O diretor de Promoção ao 
Desenvolvimento Sustentável  
da Funai, Artur Nobre, expli-
cou que crianças ameaçadas 
são colocadas para adoção. 

— Esse projeto é discrimina-
tório, pois coloca o infanticídio 
como prática exclusiva dos 
povos indígenas.

O projeto é conhecido como 
Lei Muwaji, em homenagem 
a uma mãe da tribo dos su-
ruwahas, que salvou a vida 
da filha que seria morta por 
ter nascido com deficiência.

(Com George Cardim, 
da Rádio Senado)

Projeto contra infanticídio divide opiniões
Antropólogo e representante do Ministério da Saúde dizem que texto é discriminatório e que órgãos governamentais não têm estrutura suficiente para aldeias longínquas

Relator do projeto, Paulo Paim (C) coordena debate com representantes de povos indígenas e autoridades: “Tradições não justificam violação a direitos humanos”

O Programa de Desenvol-
vimento da Aviação Regional 
foi discutido sexta-feira em 
um seminário na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, 
em Cuiabá. O encontro, or-
ganizado pela Comissão de 
Desenvolvimento Regional e 
Turismo (CDR) e conduzido 
por Wellington Fagundes 
(PR-MT), integra a agenda de 
avaliação de políticas  públicas 
do colegiado.

Anunciado em 2012 com o 

objetivo de atrair voos comer-
ciais para cidades do interior, 
o programa foi alterado pelo 
governo Temer em agosto. 
Dos 270 ae ro por tos do pla no 
ini cial, 94 fo ram cor ta dos.

No no vo pla no, o go ver no 
vai in ves tir em 176 ter mi nais 
re gio nais, sen do que 53 são 
prio ri tá rios e vão re ce ber 
in ves ti men tos de R$ 300 mi-
lhões, a par tir do ano que vem.

Segundo o diretor do De-
partamento de Gestão do 

Programa Federal de Auxílio a 
Aeroportos, Eduardo Bernardi,  
a revisão foi necessária em 
razão da recessão do país.

— A ideia é que a gente con-
siga investir mais fortemente 
em obras e ações pontuais e, 
assim, o programa decole.

Para Wellington Fagundes, 
o governo pode até atrasar 
os investimentos em alguns 
aeroportos, mas não deveria 
cortá-los em definitivo.

— Vamos trabalhar para que 
o governo implemente esse 
programa para baratear as as 
passagens e universalizar o 
uso desse transporte — disse.

José Medeiros (PSD-MT) 
e Cidinho Santos (PR-MT)  
apontaram que a construção e 
a ampliação  dos aeródromos  
vão aumentar a arrecadação,  
promovendo o turismo  e in-
tegrando regiões brasileiras.

A delegação brasileira que 
participa da COP-22, em Mar-
rakech, em Marrocos, defen-
deu maior apoio financeiro 
aos países emergentes para 
reduzir o desmatamento. O 
objetivo é deter a emissão de 
gases de efeito estufa.

A participação brasileira na 
22ª Conferência-Quadro das 
Partes sobre Mudanças Cli-
máticas, que começou no dia 
7, tem senadores, deputados, 
ministros e representantes do 
Itamaraty. A COP-22 vai até 
sexta-feira.

O relator da Comissão Mista 
de Mudanças Climáticas, 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE), defendeu o 
debate sobre o Redd+ — sigla 
para “Redução de emissões 
decorrentes do desmata-
mento e da degradação de 

florestas”, mecanismo de 
pagamento a países por re-
sultados de conservação da 
vegetação nativa.

Para a delegação do Se-
nado — que inclui também 
Jorge Viana (PT-AC), Lídice 
da Mata (PSB-BA) e Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) —, 
o Brasil só tem a ganhar com 
a negociação. Por isso, eles 
subscreveram carta da Fun-
dação Amazônia Sustentável 
em parceria com a Coalizão 
Brasil Clima e Florestas.

Viana afirmou que a re-
dução de quase 80% do 
desmatamento dá ao Brasil 
mais credibilidade nas dis-
cussões. Lembra, porém, que 
a derrubada de florestas ainda 
está relacionada à atividade 
econômica e social para uma 
boa parcela da população.

Ana Amélia (PP-RS) 
disse na segunda que o 
Supremo Tribunal Fe-
deral vai decidir se as in-
terceptações telefônicas 
de investigados podem 
ultrapassar os 30 dias. A decisão pode 
afetar várias investigações, lembrou a 
senadora. Ela acrescentou que muitas 
operações da polícia se beneficiaram de 
escutas telefônicas que duraram meses.

— A escuta tem sido um instrumento 
extremamente eficaz para a identifica-
ção dos criminosos, da mesma forma 
que a colaboração premiada. Se houver 
uma limitação das escutas, poderá haver 
uma contaminação da Lava Jato.

Na sexta, ela apoiou a extinção do 
foro privilegiado para membros dos 
três Poderes e do Ministério Público.

G l e i s i  H o f f m a n n 
(PT-PR) criticou a PEC 
55/2016, que impõe um 
teto aos gastos públicos. 
Ela entende que a PEC é 
simplista, prejudica os 
interesses do povo e não será capaz 
de tirar o Brasil da crise. Na avaliação 
de Gleisi, o governo oferece a emenda 
como solução para os problemas eco-
nômicos, mas vai desestruturar a rede 
de proteção da população mais pobre.

A senadora cobrou um debate sobre a 
tributação dos mais ricos e o pagamento 
de juros ao sistema financeiro.

— Convido os senadores e as sena-
doras a corrigir os rumos. Não em cima 
dos pobres, mas daqueles que podem 
pagar a conta e melhorar o perfil dos 
investimentos e dos serviços públicos.

Alvaro Dias (PV-PR) 
defendeu a união dos 
senadores para impedir 
que a votação do projeto 
sobre punições ao abuso 
de autoridade se torne 
prioridade no Senado. 

Para o senador, está evidente que 
a tentativa de acelerar a votação visa 
comprometer a Operação Lava Jato.

— Não é hora de debatermos abuso 
de autoridade quando o que se exige 
é prioridade para a Lava Jato e valori-
zação das autoridades judiciárias em 
razão do papel que desenvolvem.

Segundo ele, há denúncias de que 
as tentativas de acelerar os projetos de 
anistia ao caixa dois e de revisão das 
normas para acordos de leniência se-
riam manobras  para abafar a Lava Jato.

Paulo Paim (PT-RS) disse na segunda-
-feira que a Frente Ampla Brasil, lançada 
em 2014, começa a dar os primeiros 
frutos. A coalizão reúne movimentos 
sociais, sindicatos e parlamentares e 
defende direitos sociais e trabalhistas.

— O horizonte da frente são a me-
lhoria da qualidade de vida da nossa 
gente, uma economia que gere empre-
go, o fortalecimento da democracia, a 
defesa do meio ambiente, o combate 
às discriminações.

Na sexta, criticou o foro privilegiado
— Só assim [com o fim do foro pri-

vilegiado], teremos moral para olhar 
os eleitores e justificar a democracia 
representativa que tanto defendemos.

Segundo ele, o país nasceu com o foro 
privilegiado, que com Constituição de 
88 cresceu “a níveis nunca imaginados”.

Debate em MT pede estímulo à aviação regional COP-22: delegação brasileira quer 
apoio contra o desmatamento

Ana Amélia critica restrição 
às escutas telefônicas

Temer deveria abandonar 
teto e taxar ricos, diz Gleisi

Alvaro: abuso de autoridade 
não deve ser pauta agora

Frente Ampla Brasil está 
crescendo, afirma Paim 
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Bancada mato-grossense participou do seminário, que discutiu políticas públicas
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