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Recursos do FGTS são do trabalhador, diz dirigente

Debate propõe alternativas à PEC do Teto de Gastos

Em audiência na Comissão de Direitos 
Humanos, o presidente do Instituto Fundo 
Devido ao Trabalhador, Mario Avelino, 
afirmou que alterações feitas ao longo de 

décadas no Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço diminuíram a remuneração, 
causando perda ao trabalhador. O debate 
marcou os 50 anos de criação do fundo.  6

Ministro defende mudanças no 
ensino médio para atrair aluno
Em audiência na véspera da apresentação do relatório de Pedro Chaves, Mendonça Filho pediu urgência para análise da medida provisória

A reforma do ensino 
médio vai tornar a 
escola mais atraen-

te para os jovens, melhorar 
resultados e combater a 
evasão escolar, segundo 
o ministro da Educação, 
Mendonça Filho. Ele parti-
cipou ontem de audiência 
na comissão mista que 
analisa a MP 746/2016, com 
as mudanças propostas 
pelo Executivo, e defendeu 
urgência para a medida, 
que implementa tempo 
integral nas escolas e torna 
optativas algumas disci-
plinas, entre outras altera-
ções. Hoje Pedro Chaves 
apresenta seu relatório no 
colegiado. O senador aco-
lheu mais de 90 emendas 
ao texto original.  3

Ouvidos em audiência públi-
ca ontem, especialistas critica-
ram a PEC 55, defendida pelo 
governo como remédio para a 
contenção dos gastos públicos 
e a retomada da confiança na 
economia brasileira. Para eles, 
o governo deveria pensar em 
melhorar o processo de arre-
cadação com medidas como 
a progressividade tributária, 
que cobra alíquotas maiores 
de quem tem mais renda.  2

Volta da cobrança 
do IR sobre lucros 
pode ser votada  2

Renan defende 
projeto sobre abuso 
de autoridade  7

TV Senado agora é 
só por sinal digital 
em Brasília  6

Jovens senadores 
iniciam atividades  
legislativas  3

Lei garante direitos 
para advogadas 
grávidas e mães  6

Para professor, é 
possível explorar 
gás de xisto  8

Plenário repercute 
saída de Geddel 
Vieira Lima  7

Senador Pedro Chaves, deputado Izalci Lucas e Mendonça Filho em audiência pública, ontem, na comissão mista que analisa a MP da reforma do ensino médio

Senadora Gleisi preside a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos

Alunos jogam futebol na Escola Parque 303/304 Norte, em Brasília

Projeto de Paulo Paim (3º à dir.), que presidiu a audiênica, resgata diretrizes da lei que criou o fundo, em 1966

Especialistas ressaltam 
importância da brincadeira

Brincar é muito mais 
que um passatempo. É 
essencial para a saúde 
física e emocional das 
crianças, alertam mé-
dicos e psicólogos que 
participaram, no Se-

nado, da 9ª Semana de 
Valorização da Primeira 
Infância. Mas, para eles, 
o acesso dos pequenos 
a aparelhos eletrônicos 
deve ser controlado pe-
los adultos.  4 e 5
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A COMISSãO DE Assuntos 
Econômicos (CAE) poderá 
votar hoje relatório de Jorge 
Viana (PT-AC) favorável ao 
retorno da cobrança de Impos-
to de Renda (IR) sobre lucros 
ou dividendos pagos pelas 
empresas a pessoas físicas. A 
taxação foi abolida em 1995 
pela Lei 9.249, que trata do 
IR Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
da Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL).

Na reunião da CAE do dia 
22, o senador apresentou um 
substitutivo a três projetos 
sobre o tema, que tramitam 
em conjunto — PLS 588/2015, 
PLS 616/2015 e PLS 639/2015, 
respectivamente de Lindbergh 
Farias (PT-RJ), Marcelo Cri-
vella (PRB-RJ) — licenciado 
— e Otto Alencar (PSD-BA).

O substitutivo sujeita os 

lucros ou dividendos pagos 
pelas empresas a seus sócios 
à alíquota de 15% do IR, retido 
na fonte. Esse imposto será 
considerado como antecipa-
ção, e o valor recebido pela 
pessoa física integrará a base 
de cálculo do IR na declaração 
de ajuste anual.

O texto mantém como isen-
tos do IR os valores pagos, 
como lucros ou dividendos, 
aos sócios da microempre-
sa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples 
Nacional.

Conforme o relator, mais de 
R$ 231 bilhões foram pagos a 
título de lucros e dividendos 
no ano-calendário de 2013. 
Especialistas citados pelo 
senador calcularam, com a 
medida, uma receita adicional 
para o governo entre R$ 59 

bilhões e R$ 63,6 bilhões.
O relator previu “efeito 

positivo” para todos os entes 
federativos com a aprovação 
da medida porque a Consti-
tuição determina à União a 
entrega de 49% da arrecadação 
do IR a estados e municípios 
e aos fundos constitucionais 
de financiamento do setor 
produtivo.

Juros sobre capital
Também está na pauta o 

relatório de Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB-AM) favorável ao 
projeto (PLS 45/2016) que 
extingue gradualmente a de-
dução dos juros sobre o capital 
próprio na apuração do IRPJ 
e da base de cálculo da CSLL.

Autora do projeto, Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) considerou 
o juro sobre capital próprio 
“uma despesa fictícia”, um 
privilégio fiscal que não leva 
em conta que o titular, sócio 
ou acionista já é remunerado 
pela apropriação dos lucros 
e dividendos da atividade 
empresarial. Por isso, a sena-
dora propôs a extinção dessa 
dedução, em etapas, até o 
exercício fiscal a ser encerrado 
em dezembro de 2018.
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Diferentemente do que o Jornal do Senado publicou na edição de segunda-feira, 
a PEC 113-A, que trata da reforma política, é de 2015, e não de 2016.

ERRaTa

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 

Comissão pode analisar 
retorno do IR sobre lucros  
Segundo Jorge Viana, especialistas calculam que a medida pode gerar receita de até R$ 63,6 bilhões 
para o governo. Texto de Glesi Hoffmann sobre a dedução de juros sobre capital está na pauta  

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

AgendA
 `CCT  Acidentes de engenharia
8h45 Audiência sobre as causas dos aci-
dentes de engenharia no Brasil.

 `CMA  Qualidade da telefonia
9h30 A comissão pode votar o PLS 159/2016, 
que obriga a Anatel a divulgar indicadores 
de qualidade das empresas de telefonia.

 `MP 746/2016  ensino médio
10h A comissão mista da MP do Ensino 
 Médio aprecia relatório.

 `CAe  Tributação de lucros
10h A comissão pode analisar projeto que 
tributa lucros de empresas.

 `PresidênCiA  Municípios
11h Renan Calheiros participa da sessão 
solene de posse dos jovens senadores; 
às 11h30, reúne-se com a Mesa Diretora; ao 
meio-dia, inaugura instalações das Consul-
torias Legislativa e de Orçamentos; às 15h, 
assina protocolo de intenções com a Con-
federação Nacional de Municípios; às 16h, 
dirige a ordem do dia; e, às 19h, participa 
de lançamento do livro Memórias do Sena-
do, de Sarah Abrahão. 

 `TrAnsPArênCiA  Swap cambial
11h A comissão realiza audiência intera-
tiva para debater o tema “Swap cambial: 
prejuízo ou rentabilidade para o país?”.

 `JoveM senAdor  Posse e eleição
11h O Programa Senado Jovem Brasileiro 
empossa jovens senadores. Em seguida,  
eleição da Mesa Jovem.

 `Ce  Frequência na educação básica
11h45 Na pauta, o PLS 293/2014, que au-
menta a frequência mínima exigida para 
aprovação na educação básica.

 `Plenário  PeC do Teto de gastos
14h Abre a pauta a PEC que limita os gastos 
públicos pelos próximos 20 anos.

 `inTeligênCiA  sergio etchegoyen
14h30 Audiência secreta com o minis-
tro-chefe do Gabinete de Segurança Ins-
titucional da Presidência da República.

 `MP 744/2016  Mudanças na eBC
14h30 A comissão mista da MP que trata 
da reestruturação da EBC promove audi-
ência interativa para debater a proposta. 

 `CCJ  vaquejada
14h30 Audiência interativa para debater 
a PEC 50/2016, que permite a realização 
das manifestações culturais registradas 
como patrimônio cultural brasileiro que 
não atentem contra o bem-estar animal.

 `exTrATeTo  requerimento
14h30 A Comissão Especial do Extrateto 
avalia requerimento para fazer  audiência 
pública.

 `CMMC  Bioquerosene e o clima
14h30 Audiência interativa sobre o tema 
“Bioquerosene e as mudanças climáticas”. 

 `CMo  Créditos para o executivo
14h30 A comissão mista se reúne para 
apreciar projetos de créditos para órgãos 
do Executivo.

Para o relator do texto, Jorge Viana, os entes federativos serão beneficiados 

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

auDIênCIaS InTERaTIVaS

A Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) terá o diretor-
-executivo definido hoje, 
quando Felipe Salto será 
sabatinado pela Comissão 
Diretora. A instalação está 
prevista para o meio-dia de 
amanhã no Salão Nobre do 
Senado.

Salto é bacharel em ciências 
econômicas e mestre em ad-
ministração pública pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Desde 2012 é professor em 
diversos cursos de MBA da 
FGV e, atualmente, é assessor 
parlamentar no gabinete de 
José Aníbal (PSDB-SP).

Devem participar o presi-
dente Renan Calheiros, os 
integrantes da Mesa Diretora 
do Senado, o ministro das 
Relações Exteriores, senador 
licenciado José Serra (PSDB-
SP), e o ex-ministro Maílson 
da Nóbrega. Também foram 

convidados os ministros da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
e do Planejamento, Dyogo 
Oliveira.

A IFI foi criada pela Resolu-
ção 42/2016, com o objetivo 
de acompanhar os desempe-
nhos fiscal e orçamentário do 
país e prestar assessoria aos 
parlamentares. A iniciativa 
integra a Agenda Brasil, um 
conjunto de propostas apre-
sentadas pelo Senado para 
ajudar o país a sair da crise.

A IFI será dirigida por um 
conselho diretor com três 
integrantes: um diretor-
-executivo, indicado pelo 
presidente do Senado, e dois 
diretores indicados, respecti-
vamente, pelas Comissões de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
e de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA) do Senado.

Os indicados serão subme-
tidos a arguição pública e te-
rão mandato de quatro anos, 
não admitida a recondução.

A progressividade tributária 
e a eficiência na arrecadação 
podem ser opções à PEC do 
Teto de Gastos (PEC 55/2016). 
A opinião é de especialistas 
que participaram de audiência 
pública ontem, promovida 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) e pela 
Subcomissão Permanente 
de Avaliação do Sistema 
 Tributário Nacional.

Princípio previsto na Cons-
tituição, a progressividade 
determina o aumento da carga 
tributária pela elevação da 
alíquota, na medida em que há 
aumento da base de cálculo. O 
objetivo é buscar a chamada 
justiça fiscal, fazendo com que 
aquele que tem mais riqueza 
pague mais imposto.

Na visão do governo, a PEC 
pode ajudar na retomada da 
confiança na economia bra-
sileira. Mas os convidados da 
CAE apontaram outras opções 
que, segundo eles, evitariam 
a penalização das camadas 
menos favorecidas.

Henrique Freitas, do Sindi-
cato Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Sindifisco Nacional), 
disse que o governo arrecadou 

no ano passado R$ 1,9 trilhão. 
A sonegação, no entanto, 
afirmou, pode ter chegado a  
R$ 450 bilhões. Ele lembrou 
que o deficit fiscal do gover-
no para este ano é de R$ 170 
bilhões.

Para Rodrigo Orair, do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), há uma série 
de violações à progressividade 
no sistema tributário brasileiro 
— o que faz com que os mais 
pobres sejam penalizados com 
um maior peso de impostos.  
Ele disse que dois terços da 
renda dos milionários do 
Brasil são isentos, como é o 
caso dos lucros e dividendos.

Desmonte
O auditor fiscal Paulo Intro-

íni, do Instituto Justiça Fiscal, 
propôs ao governo implemen-
tar várias faixas de alíquota, de 
5% a 40%, para todas as rendas, 
incluindo lucros e dividendos. 
Segundo ele, isso aumentaria o 
número de isentos e faria cres-
cer a arrecadação do governo.

— Aqueles que têm capa-
cidade contributiva têm de 
financiar as ações do Estado, 
em favor daqueles que podem 
menos — defendeu.

O presidente do Clube de 
Engenharia do Rio de Janeiro, 
Pedro Celestino Filho, afirmou 
que a PEC faz o desmonte do 
Estado. Por sua vez, o professor 
Ricardo Lodi, da Faculdade 
de Direito da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), disse que nenhum país 
adotou medida tão radical.

A procuradora Élida Gra-
ziane, do Ministério Público 
de Contas do Estado de São 
Paulo, previu uma série de 
ações judiciais que buscarão a 
manutenção de direitos, caso 
a PEC seja aprovada.

— Os direitos fundamentais 
da educação e da saúde são 
amparados como cláusula 
pétrea — afirmou.

A audiência, requerida pelos 
senadores Lindbergh Farias 
(PT-RJ) e Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), foi conduzida 
pela presidente da CAE, Gleisi 
Hoffmann (PT-PR).

— Vivemos um momento 
difícil e esta Casa não está 
preparada para debater esta 
PEC. Esperamos sensibilizar 
os senadores e barrar a PEC no 
segundo turno — disse a sena-
dora, prevendo a aprovação da 
proposta no primeiro turno.

Diretor da Instituição Fiscal 
Independente deve ser definido

Especialistas defendem progressividade tributária

  Veja ao lado como acompanhar 
a audiência e participar dela
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A Comissão de Educação 
(CE) reúne-se hoje com 28 
itens na pauta de votações. En-
tre as propostas que podem ser 
votadas, está o PLS 69/2015, 
que permite a instituições 
privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação 
exclusiva em educação espe-
cial receber apoio técnico e 
financeiro do poder público.

A proposta deve permitir 
que as Associações de Pais e 
Amigos de Excepcionais (Apa-
es) e as sociedades Pestalozzi 
ampliem o atendimento a 
alunos especiais. O projeto é 
de Romário (PSB-RJ).

O texto original é direcio-
nado a essas entidades, mas 
o relator, Paulo Paim (PT-RS), 
preferiu utilizar um termo 
abrangente, devido ao caráter 
impessoal das leis.

Essas entidades terão auto-
nomia na contratação dos pro-

fissionais e deverão  elaborar 
planilhas de gastos.

Se aprovado, o projeto terá 
decisão final na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 

Jovens e adultos
Também pode ser votado 

projeto que garante a imple-
mentação de programas e 
ações de atendimento educa-
cional de jovens e adultos com 
deficiência (PLS 208/2016). 

Pela proposta, também de 
Romário e relatada por Paim, 
as famílias deverão atuar como 
parceiras das iniciativas, que 
devem ser articuladas entre 
órgãos e políticas públicas 
de saúde, assistência social e 
direitos humanos. 

Cada sistema de ensino será 
responsável por desenvolver 
o programa para efetivar o 
atendimento previsto.

Romário esclarece que a 

Constituição fala em educação 
como dever do Estado. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) assegura direito a um 
sistema educacional inclusivo 
em todas as idades. Já o Plano 
Nacional da Educação traça 
estratégias de inclusão, como 
capacitação tecnológica.

O projeto explicita na LDB 
que caberá aos sistemas de 
ensino desenvolver e efeti-
var todas as iniciativas. Para 
Romário, a quantidade de 
reclamações que recebe de 
pessoas não atendidas nos 
direitos à educação inclusiva 
mostra que, apesar de tantas 
previsões legais, o poder públi-
co não cria as condições para 
que a educação de fato atenda 
pessoas com deficiência.

O projeto será votado de for-
ma terminativa na comissão, 
podendo seguir para a Câmara 
se for aprovado.

UM DIA ANTES da apresen-
tação do relatório do senador 
Pedro Chaves (PSC-MS) sobre 
a medida provisória que refor-
ma o ensino médio, o minis-
tro da Educação, Mendonça 
Filho, defendeu as mudanças 
contidas na proposta em audi-
ência pública promovida pela 
comissão mista encarregada 
de analisar a MP 746/2016. O 
ministro disse que a reforma 
vai tornar a escola mais atra-
ente para os jovens, melhorar 
resultados e combater a evasão 
escolar.

A proposta enviada pelo 
Executivo ao Congresso im-
plementa tempo integral nas 
escolas, ampliando de 800 para 
1.400 horas a carga horária 
anual. Também torna optativas 
algumas disciplinas. 

Para o ministro, o atual mo-
delo do ensino médio “está de 
costas para o jovem”, que se 
sente “excluído da educação”. 
Isso, segundo ele, justificaria 
a urgência da medida.

— O Ideb [Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica] do ensino médio está 
estagnado desde 2011. O de-
sempenho atual em português 
e matemática é menor que 

em 1997. É preciso começar a 
mudar hoje — disse.

Ele apontou a flexibilização 
do currículo, com autonomia 
para o jovem escolher a área 
de maior interesse, como uma 
das soluções para combater 
a estagnação no número de 
concluintes dessa etapa.

— Não faz sentido um jovem 
que vai cursar pedagogia ou 
direito ter ênfase em física 
igual àquele que vai cursar 
engenharia ou algo na área de 
exatas em um curso superior.

A formação de professores 
continua da forma como prevê 
a legislação atual, com a possi-

bilidade de complementação 
pedagógica para ministrar aula 
de outra disciplina dentro da 
mesma área de conhecimento.  
A contratação de profissionais 
com notório saber será apenas 
para disciplinas dos cursos 
técnicos profissionalizantes.

O ministro explicou que ha-
verá um prazo para que cada 
sistema estadual de educação 
possa se adaptar.

Questionado sobre a parce-
ria com os estados no finan-
ciamento dessas mudanças,  
em razão do maior número de 
horas-aula, Mendonça Filho 
garantiu que serão realocados 

recursos. Ele disse que está 
assegurado R$ 1,5 bilhão para 
implantação da educação em 
tempo integral.

— O que preconizamos é 
mais que dobrar a oferta de 
vagas em tempo integral em 
dois anos; sairmos de 380 mil 
matrículas para 900 mil.

Relatório
Pedro Chaves acolheu mais 

de 90 emendas ao texto origi-
nal. Antes de concluir o rela-
tório, ele disse que consultou 
cerca de 50 pessoas e visitou 
diversas embaixadas para 
comparar o modelo do ensi-

no médio de outros países ao 
brasileiro, que ele considerou 
“atrasado e equivocado”.

— A reforma é um imperativo 
para mudar o ensino médio no 
país. Consultei autoridades, 
alunos, professores, diretores, 
entidades públicas e privadas 
— disse, acrescentando que 
o relatório “é um documento 
totalmente democrático”.

Ausências
Convidados para a audiência, 

os ex-ministros da Educação 
Fernando Haddad, Renato 
Janine Ribeiro e Aloizio Mer-
cadante não compareceram. 
Haddad e Janine informaram 
que tinham compromisso. 
Mercadante confirmou, mas 
não compareceu.

Fátima Bezerra (PT-RN) 
questionou a falta de debate de 
ideias e a ausência da maioria 
dos parlamentares membros 
da comissão mista. A senadora 
disse que a audiência foi mar-
cada intecionalmente para um 
dia esvaziado, apesar de ela ter 
apelado para que não ocor-
resse em uma segunda-feira. 
Em protesto, ela e a deputada 
Maria do Rosário (PT-RS) se 
retiraram da audiência. 

Em audiência pública, Mendonça Filho defendeu as mudanças no ensino médio propostas pelo governo. Relatório sobre medida pode ser votado hoje em comissão mista

MP tornará escola mais atraente, diz ministro

Relator da MP, Pedro Chaves, e presidente da comissão, deputado Izalci Lucas, no debate com o ministro Medonça Filho 

Colegiado deve votar estímulo à educação inclusiva Fátima: reforma 
do ensino médio 
precisa de debate

Regina condena 
quem comemora 
a morte de Fidel

Fátima Be-
zerra (PT-RN) 
criticou a re-
forma do ensi-
no médio (MP 
746/2016), en-
tre outras coisas, pelo fato 
de estudantes e professores 
estarem excluídos do de-
bate. Ela criticou o fato de 
audiência com ex-ministros 
da Educação e com o atual, 
Mendonça Filho, ter sido 
marcada para ontem, dia 
esvaziado no Congresso. A 
senadora lamentou que o 
relatório seja apresentado 
hoje, com tão pouco debate.

— Não é um tema qual-
quer, é uma reforma que 
mexe com a estrutura curri-
cular. É deplorável tratar uma 
reforma curricular por MP.

As pessoas 
que comemo-
ram a morte de 
Fidel Castro o 
fazem porque 
não consegui-
ram vencer o líder revolu-
cionário cubano em vida, diz 
Regina Sousa (PT-PI).

A senadora cobrou coerên-
cia das pessoas que criticam 
o regime de governo de 
Cuba, mas não fazem o mes-
mo questionamento sobre 
o regime militar brasileiro.

— Se tem uma qualidade 
que exalta Fidel, é que ele foi 
um dos poucos gestores da 
América Latina que enfren-
tou o imperialismo ameri-
cano. Não cedeu, apesar do 
embargo, apesar da tentativa 
de anulação de seu país.

Comissão discute hoje proposta que 
torna vaquejada patrimônio cultural

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) faz hoje 
audiência para analisar a PEC 
que reconhece a vaquejada 
como patrimônio cultural 
(PEC 50/2016). A atividade 
foi proibida depois que o STF 
declarou haver “crueldade 
intrínseca” contra os animais.

O pedido de debate partiu 
de Gleisi Hoffmann (PT-PR) 

que, durante discussão na 
quarta-feira, condenou a prá-
tica da vaquejada e declarou 
voto contrário à PEC 50.

Amanhã a PEC poderá en-
trar em votação. O texto tem 
parecer favorável do relator, 
José Maranhão (PMDB-PB). 

Os 27 estudantes do ensino médio 
de escolas públicas, um de cada 

unidade da Federação, que atuarão 
esta semana como jovens senadores 
receberam as boas-vindas ontem. Eles 
foram recepcionados pelo consultor-
geral de Orçamento, Danilo Augusto 
Barboza de Aguiar; pelo secretário-
geral-adjunto da Mesa, João Pedro 
Caetano; e pelo diretor da Secretaria 
de Relações Públicas, Aguirre 
Estorilio. Os alunos participarão de 
reuniões em comissão e no Plenário 
e poderão sugerir projetos de lei.
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  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela



Se não há dúvidas sobre os 
benefícios de andar de bicicleta 
e pular amarelinha, as brinca-
deiras que envolvem o uso de 
dispositivos tecnológicos como 
tablets, celulares e videogames 
geram questionamentos quanto 
a prejuízos ao desenvolvimento 
na primeira infância.

Marilena Martins, do IPA Bra-
sil, afirma que os aparelhos ele-
trônicos não trazem os mesmos 
benefícios de brincadeiras tradi-
cionais. Segundo ela, pesquisas 
evidenciam que a exposição 
frequente a televisão, smar-
tphones e computadores pode 
prejudicar crianças pequenas, 
dificultando a socialização e o 
desenvolvimento da capacidade 
motora, por exemplo.

— Até 2 anos o ideal é ficar 
longe da TV e de outras tecno-
logias. Não existe equipamento 
que possa substituir o contato 
humano — disse.

A Academia Americana de 
Pediatria recomenda que crian-
ças menores de 1 ano e meio 
não sejam expostas a televisão, 
computador ou tablets. 

Outras pesquisas, no entanto, 
mostram que jogos, vídeos e 
aplicativos podem contribuir 
para o raciocínio lógico e o 
desenvolvimento motor e cog-
nitivo das crianças, desde que 
devidamente desenvolvidos 
para esse fim, aponta a espe-
cialista em comportamento 
digital Juliana Grasso.  Para ela, o 
problema não está na tecnologia 
em si, mas no uso exagerado, 
que pode levar ao sedentarismo.

— O uso excessivo de internet 
por crianças e adolescentes sig-
nifica menos tempo em outras 
atividades. Daí a gente consegue 
tirar algumas conclusões, mas 
hoje não podemos predizer as 
consequências de fato. Temos 
que olhar de forma atenta, não 
podemos esperar para pagar 
o preço no futuro — apontou.

A Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) orienta pais e 
educadores a não deixar que 
crianças de 2 a 5 anos fiquem 
mais de uma hora por dia em 
computadores ou similares.

Uso consciente
É cada vez mais comuns crian-

ças de 4 e 5 anos dominarem 
o touchscreen das telas, mas 

não conseguirem amarrar os 
tênis, explica Juliana Grasso. O 
exemplo dos pais é fundamen-
tal, acrescenta. Pesquisa sobre 
a percepção das crianças em 
relação ao uso de smartphones 
pelos pais apontou que 54% dos 
filhos acreditam que os pais 
checam demais o telefone e se 
sentem menos importantes do 
que os aparelhos.

— Estamos falando de uma 
questão de saúde emocional. E 
28% dos pais começam a perce-
ber que não estão dando bom 
exemplo — detalhou.

Os pais também devem sem-
pre supervisionar os conteú-
dos acessados pelas crianças, 
recomenda a especialista em 
comportamento digital.

— As crianças  não têm matu-
ridade para elaborar e entender 
muitos dos conteúdos a que 
estão expostos — avalia.

Seguidores
As irmãs Ester, de 5 anos, e Elo-

ah, de 10, têm juntas mais de 500 
mil seguidores em dois canais na 
plataforma de vídeos YouTube. 
É possível acompanhá-las dan-
do comidinha de faz de conta 
para bonecas, fantasiadas de 
médicas de brinquedos ou se 
divertindo em uma piscina. 
Elas teriam a rotina comum de 
qualquer criança, mas está tudo 
publicado.

As meninas fazem parte do re-
cente fenômeno dos youtubers 

mirins — crianças que, apoiadas 
pelos pais, vêm angariando 
expressiva atenção na web com 
seus vídeos.

Segundo a mãe das duas, Elia-
ne Lourenço, 33, que tem ainda 
outro filho, Silas, de 3, os filhos 
podem brincar com tablets e 
outros dispositivos eletrônicos, 
mas sempre sob supervisão.

— Eu costumo estar sempre 
por perto. Acho que tem um lado 
negativo quando os pais deixam 
celulares com os filhos e não 
observam o conteúdo, mas se 
os pais estão por perto, monito-
rando, não tem problema. Existe 
muito conteúdo de qualidade 
para as crianças — avalia.

Eliane afirma que a ideia de 
criação dos canais veio das 
próprias meninas. 

— O processo de filmagem é, 
para Ester e Eloah, uma grande 
brincadeira. A Eloah viu uma 
menina brincando no Youtube e 
pediu para fazer vídeos. A Ester 
começou a imitar a irmã.  Elas 
criam as histórias com as bone-
cas na hora da gravação — diz.

Eliane reforça que as crianças 
adoram brincar com dispositi-
vos eletrônicos, mas não ficam 
limitadas a isso. A família costu-
ma fazer passeios semanais em 
parques e áreas livres.

Tempo livre
Supervisão também é a pala-

vra de ordem na casa de Adélia 
Segal Ramos, 33 anos. Tablets, 

televisão e smartphones não são 
proibidos, mas estão no final 
da fila de atividades preferidas 
pelos filhos. 

Na rotina diária, os compro-
missos de Luca e Lis, na primeira 
infância, são a escola e as aulas 
de natação. O resto do tempo é 
livre, dedicado às brincadeiras 
e à imaginação.

—Eles não pedem muito 
para usar tablets e celulares 
porque nós, os pais, não temos 
o hábito de ficar o tempo todo 
no computador. A gente usa o 
smartphone quando é neces-
sário. Eles pedem, mas a gente 
desconversa e diz que é melhor 
que eles brinquem de outras 
coisas — relatou.

A família optou por ter apenas 
uma televisão para manter o 
conteúdo sempre sob super-
visão.

— A televisão fica na sala 
e, quando os pequenos estão 
assistindo, estamos sempre por 
perto — conta Adélia.

Atividades em família também 
são hábito. Toda quarta-feira, 
Luís, pai de Luca e Lis, tira folga 
do trabalho para andar de bi-
cicleta e brincar com os filhos 
em parques e locais ao ar livre, 
quando não chove. O mesmo 
se repete nos fins de semana.

— Crianças que ficam na 
frente de uma tela muito tempo 
deixam de fazer amiguinhos, 
não aprendem a dividir e a 
compartilhar — acredita Adélia.

INVESTIR NOS PRIMEIROS 
seis anos de vida das crianças 
pode reduzir problemas como 
violência e consumo de drogas. 
Mas não basta garantir acesso à 
saúde e educação, dar as vacinas 
em dia e fornecer boa alimen-
tação. Estudos e pesquisadores 
mostram que é preciso satisfazer 
também a sede de brincar.

A brincadeira é um elemento 
indispensável para uma infância 
feliz e um importante instru-
mento de socialização. Entre 
os benefícios das atividades 
lúdicas, especialmente durante 
a primeira infância, estão o de-
senvolvimento da autoestima, 
o estabelecimento de vínculos 
com os pais e o aumento da 
capacidade de sentir empatia 
pelos outros. Pelo brincar, as 
crianças também aprendem a 
lidar com problemas, resistir à 
pressão de situações adversas e 
a viver em sociedade.

Após analisar o cérebro de 
128 crianças negligenciadas, 
uma pesquisa da Universidade 
de Wisconsin-Madison (EUA) 
constatou que elas possuíam 
tamanho reduzido de amígdala 
e hipocampo — estruturas ce-
rebrais associadas às emoções 
e à memória — em comparação 
com crianças que foram estimu-
ladas a brincar. 

Ainda de acordo com esse 
estudo, crianças que não rece-
bem a atenção dos pais são mais 
propensas a desenvolver estres-

se na infância, o que aumenta 
os riscos de dependência em 
drogas, alcoolismo e obesidade 
na fase de adulta.

De acordo com José Martins 
Filho, médico especializado em 
pediatria social e presidente da 
Academia Brasileira de Pediatria 
(ABP), a interação do bebê com 
os pais é fundamental para seu 
desenvolvimento saudável. A 
criança que não recebe acon-
chego, diz o pediatra, pode sofrer 
de “estresse tóxico precoce”. 
Brincar, segundo ele, é uma 
forma de demonstrar carinho 
aos pequenos.

— Todo mundo diz que ama as 
crianças, mas esquece de dizer 
a elas que são amadas. Brincar 
é uma forma de demonstrar o 
amor — disse o pediatra, que 
participou, nos dias 22, 23 e 
24 de novembro, no Senado, 
da 9ª Semana de Valorização 
da Primeira Infância, evento 
que reuniu especialistas para 
discutir cuidados necessários 
nos primeiros seis anos de vida.

Marilena Flores Martins, fun-
dadora da Associação Brasileira 
pelo Direito de Brincar (IPA 
Brasil), também aponta que 
a negligência dos adultos em 
atender às necessidades físicas e 
emocionais das crianças, como 
brincar, pode provocar danos 
profundos, que acompanharão 
a sua vida adulta. 

Segundo ela, a falta de cui-
dados com as crianças durante 
seus seis primeiros anos de vida 
compromete a capacidade de 

aprendizado, de memória e de 
formação de vínculos afetivos 
na vida adulta. Também as deixa 
mais suscetíveis a comporta-
mentos violentos e a doenças 
como depressão e ansiedade.

— Ao brincar, as crianças de-
sempenham vários papéis. Elas 
aprendem a ter humor, a rir de si 
mesmas e a desenvolver empatia 
pelo outro — disse Marilena.

O ato de brincar é tão impor-
tante, segundo Marilena, que tem 
sido usado com forma de supe-
ração de traumas em regiões de 
conflitos armados e em situação 
de catástrofe. O expediente foi 
largamente utilizado em 2011 
no Japão para ajudar crianças a 
se recuperarem de um terremoto 
que atingiu o país.

Organizações não-governa-
mentais também estimulam 
crianças a brincar em países 
como a Síria e Afeganistão, mar-
cados por constantes conflitos.

Fim da brincadeira
Mas Marilena Martins teme 

que o ato de brincar esteja cami-
nhando para a extinção. Segun-
do ela, pais preocupados com a 
competitividade dos filhos no 
mercado de trabalho acabam 
sobrecarregando as crianças 
com quantidade excessiva de 
atividades extracurriculares.

— O resultado? Os pequenos 
não têm tempo para fantasiar 
e experimentar o mundo e 
perdem a noção do que é ser 
criança — lamenta.

O tempo ocioso é importante 

para a criança brincar livremen-
te e desenvolver a imaginação.

— A criança precisar ter tem-
po para brincar. Ela precisa de 
atividades estruturadas como 
oferece a escola, mas também 
de atividades não estruturadas. É 
brincando que a gente descobre 
o sentido da vida. É obrigação 
dos adultos oferecer as opor-
tunidades para que a criança 
brinque — argumentou.

Pais sem pressa
Na contramão dessa ten-

dência, cresce um movimento 
chamado Slow Parenting (pais 
sem pressa), que prega que as 
crianças tenham menos com-
promissos e possam explorar 
o mundo a seu tempo. O movi-
mento, difundido nos Estados 
Unidos e na Europa, vem ga-
nhando adeptos no Brasil.

Inspiradas nessa ideia, as 
amigas Mariane de Oliveira e 
Iza Garcia, que mantêm um blog 
sobre atividade infantis, criaram 
o Slow Fun Brasília. O evento, 
que já teve duas edições, propõe 
que pais e filhos desliguem seus 
aparelhos e interajam entre si. 
Na programação, atividades 
nada tecnológicas como pique-
nique, danças e gincanas.

— O Slow Fun Brasília é de-
dicado ao brincar sem pressa 
e sem eletrônicos e à interação 
entre famílias e crianças. Em um 
mundo de velocidade máxima, 
a ideia do movimento Slow 
Parenting é criar os filhos em 
velocidade mínima — explicam.

Crianças que brincam são mais 
saudáveis, garantem especialistas
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Veja todas as edições do Especial Cidadania em  
www.senado.leg.br/especialcidadania

Saúde de Crianças e 
adolescentes na Era Digital
http://bit.ly/saudeEraDigital

Primeira Infância e os 
Desafios do Milênio
http://bit.ly/semanaPrimeiraInfancia

Carinho e estímulos dispensados aos pequenos nos primeiros seis anos de vida ajudam a evitar problemas na fase adulta, como abuso de drogas

 Rodrigo Baptista

Jornal do Senado — Brasília, terça-feira, 29 de novembro de 2016
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 �Assista a vídeo da Agência Senado com entrevistas sobre a importância do 
brincar, o uso da tecnologia pelas crianças e a responsabilidade dos pais
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Saiba mais

Alunos da Escola Parque 303/304 Norte, em Brasília: pais e educadores devem estar atentos para garantir espaço na agenda infantil para atividades lúdicas e ao ar livre

O acesso à internet por crianças pequenas deve ser restrito a conteúdos infantis e não substituir as brincadeiras tradicionais

Brinquedotecas são exemplos de espaços para interação entre pais e crianças

José Medeiros abre a 9ª Semana de Valorização da Primeira Infância no Senado

A esperança dos defensores 
do direito de brincar é que os 
investimentos públicos em 
parquinhos e áreas de lazer não 
sejam esquecidos pelos gestores.

Hoje, faltam espaços públi-
cos adequados para crianças 
pequenas e adaptados para 
crianças com deficiência, de 
acordo com Marilena Martins 
da IPA Brasil.

José Martins Filho, presidente 

da ABP, observa que alguns paí-
ses como a Dinamarca investem 
em espaços de lazer, parques e 
reservas ambientais como uma 
questão de saúde pública.

Segundo o pediatra, pesquisas 
comprovam que algumas horas 
de brincadeira ao ar livre podem 
reduzir as chances de doenças.

—Tenho recomendado a to-
dos que receitem contato com a 
natureza para as crianças.

Brincar é essencial, um direi-
to garantido por lei e preconi-
zado pela ONU desde 1959. A 
Declaração Universal dos Di-
reitos da Criança, aprovada na 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1959 e fortalecida 
pela Convenção dos Direitos 
da Criança de 1989, enfatiza: 
“Toda criança terá direito a 
brincar e a divertir-se, cabendo 
à sociedade e às autoridades 
públicas garantirem a ela o 
exercício pleno desse direito.”

O Brasil foi signatário dessa 
convenção. A Constituição Bra-
sileira e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) também 
asseguram esse direito que, 
neste ano, foi fortalecido com o 
Marco Legal da Primeira Infân-
cia (Lei 13.257/2016). A nova le-
gislação coloca a criança desde 
o nascimento até os 6 anos como 
prioridade no desenvolvimento 
de programas, na formação dos 
profissionais e na formulação 
de políticas públicas.

Sobre brincar, o Marco Legal 
indica que a União, os estados, 
o Distrito Federal e os mu-
nicípios deverão organizar e 
estimular a criação de espaços 
lúdicos que propiciem o bem-
-estar, o brincar e o exercício da 
criatividade em locais públicos 
e privados onde haja circu-
lação de crianças. Também 
devem zelar pela a fruição de 
ambientes livres e seguros em 

suas comunidades.
Seguindo as determinações 

da lei, o presidente Michel 
Temer lançou, nos primeiros 
meses de sua gestão, o Pro-
grama Criança Feliz, que tem 
entre seus objetivos o de apoiar 
e acompanhar o desenvol-
vimento infantil na primeira 
infância. O público-alvo inicial 
do programa são as famílias de 
gestantes e de crianças de até 3 
anos beneficiárias do Programa 
Bolsa Família.

— O presidente colocou o 
Criança Feliz como prioridade 
e a primeira dama, Marcela 
Temer, pediu para ser a di-
vulgadora. Não vai parar no 
Bolsa Família. Vai depender 
muito dos prefeitos. No início 
do próximo ano, quando novos 
gestores vão assumir, faremos 
um trabalho para sensibilizar 
os prefeitos para o programa 
— disse o ministro do Desen-
volvimento Social e Agrário 
(MDS), Osmar Terra

Para o presidente da Frente 
Parlamentar Mista da Primeira 
Infância, o senador José Me-
deiros (PSD-MT), o cuidado 
com a primeira infância é 
fundamental para garantir um 
futuro melhor para o país:

— Esse é o mais importante 
programa na área social. Temos 
que transformá-lo não em 
programa de governo, mas em 
programa de Estado —apontou.

Contato com a natureza na infância reduz chance de doenças, diz pediatra

Tecnologia deve ser usada com limites e supervisão Brincar é um direito garantido pela 
onu e pela Constituição brasileira
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OS RECURSOS DO Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) são do trabalhador, 
e não do governo. Precisam, 
portanto, ser geridos de forma 
a garantir mais remuneração 
a seus verdadeiros donos. 
Foi o que defendeu ontem o 
presidente do Instituto Fundo 
Devido ao Trabalhador (IFDT), 
Mario Avelino, em audiên-
cia pública da Comissão de 
Direitos Humanos (CDH). A 
audiência debateu a gestão do 
FGTS, que completou 50 anos.

O fundo tem recursos de 
cerca de R$ 500 bilhões, usados 
pelo governo para investimen-
tos em habitação, saneamento 
e infraestrutura. Desse total, 
80% são depósitos vinculados 
(R$ 400 bilhões) e 20% (R$ 100 
bilhões), patrimônio líquido, 
espécie de fundo de reserva.

Avelino afirmou que altera-
ções feitas ao longo de décadas 
diminuíram a remuneração, 
causando perda aos traba-
lhadores. Entre elas, a modi-
ficação dos juros progressivos 

aplicados ao saldo, a troca da 
correção monetária por apenas 
uma atualização monetária e 
a redução dos juros e multas 
pagos pelos empregadores em 
caso de atraso do pagamento.

Por outro lado, o governo 
aproveita os recursos para in-
vestir e lucrar, especialmente 
no mercado financeiro, sem di-
vidir os lucros com os trabalha-
dores, denunciou o dirigente. 
Em 2015, foram R$ 13,5 bilhões 
de lucro líquido. O montante 
do Fundo de Investimento do 
FGTS é aplicado no mercado 
financeiro, com remuneração 
pela taxa Selic, enquanto o sal-
do do trabalhador é corrigido 
num montante muito menor, 
criticou.

Resgate
Avelino defendeu a apro-

vação do PLS 581/2007, do 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
que resgata várias das diretrizes 
da Lei 5.107/1966, por meio da 
qual foi criado o fundo.

O superintendente nacional 

do fundo, Henrique Santana, e 
Bolivar Tarragó, do Conselho 
Curador do FGTS, frisaram que 
a administração dos recursos é 
compartilhada, supervisiona-
da, auditada e com diretrizes 
definidas pelo conselho, que 
tem representantes do governo, 
de empregados e de patrões.

— De cada dez casas cons-
truídas, oito são com recursos 
do fundo — afirmou Santana.

Tarragó disse que a discussão 
suscitada por Avelino é im-
portante, mas ponderou que 
as mudanças devem ser bem 
discutidas, de forma a manter 
a sustentabilidade do fundo.

— É preciso ter cuidado 
com propostas ligeiras que 
supostamente beneficiariam os 
trabalhadores, mas que com-
prometem a sustentabilidade 
do FGTS — alertou.

Vários dirigentes de sindi-
catos participaram do debate. 
Eles afirmaram que a PEC 
55/2016, do teto de gastos, pode 
afetar ainda mais os direitos do 
trabalhador. 

A TV Senado desligou on-
tem, em caráter definitivo, o 
transmissor analógico que 
distribuía, há 16 anos, sinal 
para o Distrito Federal. 

Participaram do ato simbó-
lico a diretora da Secretaria de 
Comunicação Social, Virginia 
Malheiros Galvez; o diretor 
da TV Senado, Sylvio Guedes; 
e engenheiros e técnicos res-
ponsáveis pela instalação e 
manutenção do equipamen-

to: João Carlos Barizon, Aldo 
Renato Bernardes de Assis, 
Narciso Mori Júnior e Clayton 
Ferreira de Lira.

— É um ciclo que se encerra 
— disse Barizon,  coordenador 
de Transmissão de TV e Rádio.

O servidor disse que o novo 
formato de sinal garante mais 
qualidade de som e de imagem. 
Além disso, existe a possibilida-
de de multiprogramação, com 
a transmissão simultânea de 

até quatro canais. 
A partir de agora, televisores 

analógicos precisarão estar co-
nectados a conversor de sinal 
para receber o sinal aberto da 
TV Senado. O sinal captado 
por antena parabólica não será 
afetado.

O desligamento representa, 
além do fim de uma era na 
história da TV, economia para o 
Senado termos de consumo de 
energia elétrica e manutenção.

Foi sancionada na sexta-
-feira e publicada ontem a Lei 
13.363/2016, que assegura di-
reitos para advogadas gestan-
tes e lactantes. A lei tem origem 
no PLC 62/2016, aprovado no 
Senado na quinta-feira.

De acordo com o texto, 
advogadas gestantes ou lac-
tantes serão desobrigadas de 
passar por detectores de me-
tais e aparelhos de raio X nas 
entradas dos tribunais. Além 
disso, terão vagas reservadas 
nas garagens dos fóruns dos 
tribunais, acesso a creches 
ou a local adequado para 
atendimento das necessida-
des dos bebês e prioridade na 
ordem das sustentações orais 
e audiências diárias.

A proposta altera o Estatuto 
da Advocacia (Lei 8.906/1994) 
e o Código de Processo Civil 
(CPC). No caso do CPC, o texto 
prevê a suspensão dos prazos 
processuais por 30 dias após o 

parto ou a adoção, para a advo-
gada que se tornar mãe e for a 
única a responder pela causa, 
desde que haja notificação por 
escrito ao cliente.

De acordo com o consultor 
legislativo do Senado Valtercio 
Nogueira, está prevista tam-
bém, por analogia, a suspen-
são de processos trabalhistas, 
já que a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) não trata do 
tema. Entretanto, não haverá 
suspensão para os processos 
penais, pois o direito à liber-
dade do réu prevalece.

Simone Tebet (PMDB-MS), 
que relatou o texto na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), explicou que o país tem  
cerca de 400 mil advogadas, 
52% dos profissionais da área.

O projeto prevê também a 
suspensão do processo, por 
oito dias, quando o advogado 
se tornar pai e for o único 
responsável pela causa.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) faz amanhã 
duas audiências públicas 
interativas, após a reunião 
deliberativa das 9h. Uma vai 
tratar da gravidade da situação 
do diabetes no país. A outra 
debaterá a contratação de 
trabalhadores por hora.

A audiência sobre medidas 
que devem ser tomadas para 
minorar o impacto do diabetes 
foi pedida por Ronaldo Caiado 
(DEM-GO). Foram convidados 
representantes da Associação 
Nacional de Atenção ao Diabe-
tes e das Sociedades Brasileiras 
de Diabetes, de Nefrologia e 
de Angiologia.

Após a audiência sobre 

o diabetes, a CAS debate o 
projeto de Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) que permite a 
contratação de trabalhadores 
por hora (PLS 218/2016). Ele 
argumenta que a jornada 
flexível pode contribuir para 
a criação de novas vagas de 
emprego, especialmente em 
fins de semana ou em serviços 
temporários, como no Natal. 
O relator, Armando Monteiro 
(PTB–PE), deu voto favorável 
à proposta e apresentou subs-
titutivo.

A audiência foi requerida 
por Paulo Paim (PT-RS).

Para dirigente, mudança no 
FGTS prejudica trabalhador
Em debate sobre 50 anos do fundo, presidente de instituto disse que remuneração foi reduzida 
por diversas alterações. Superintendente argumentou que gestão dos recursos é compartilhada

Simone Tebet, relatora, destacou que 52% dos advogados do país são mulheres

Sinal analógico da TV Senado é desligado em Brasília

Sancionada lei que assegura direitos 
para advogadas grávidas e lactantes

audiências discutem riscos do diabetes 
e contratação de empregado por hora

Representantes de sindicatos debatem com senadores e gestores do governo sobre administração dos recursos do fundo

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
as audiências e participar delas
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O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, publicou 
no domingo, no jornal Fo-
lha de S.Paulo, um artigo, 
intitulado “Sabe com quem 
está falando?”, sobre projeto 
de sua autoria destinado a 
punir abusos de autoridade 
(PLS 280/2016). 

Veja a íntegra do artigo:

Os ardis de desqualificar 
a discussão de temas incô-
modos para sepultá-los são 
recorrentes, mas não inibido-
res. Enquanto não houver o 
fiel cumprimento dos direitos 
e garantias individuais da 
Constituição, a democracia 
estará incompleta, e os ver-
dadeiros democratas, apre-
ensivos. A previsão contra 
o abuso do poder reluz na 
Constituição Federal em seu 
artigo 5º, inciso XXXIV.

A propensão do homem ao 
abuso de autoridade levou 
Montesquieu a idealizar o 
sistema de freios e contrape-
sos. A atual lei sobre o tema 
(nº 4.898/65) é fruto podre 
de um Estado autoritário 
e, portanto, anacrônica e 
ineficaz.

Sintonizar toda legislação 
processual-penal com a 
Constituição federal de 1988 
é trabalho permanente, como 
estamos fazendo com códigos 
e outras leis.

Aos adeptos da ligeireza 
ou da opacidade é impe-
rioso esclarecer que não se 
pretende embaçar a Lava 
Jato, que é sagrada. Está 
em debate uma legislação 
para punir todos os agentes 
públicos que, divorciados de 
legalidade, cometam exces-
sos. Do guarda de trânsito 
ao presidente da República, 
passando pelos presidentes 
do Congresso e ministros do 
Supremo Tribunal Federal.

Se a Constituição repudia 
o abuso do poder econômico, 
político e eleitoral, por que 
motivo interditar o debate 
sobre o desvio de autoridade?

O abuso de autoridade 
no Brasil é uma rotina. A 
prodigalidade dos episódios 
desautoriza qualificá-los 
de fenômenos esporádicos. 
As torturas na ditadura, 
os esquadrões da morte, o 
massacre do Carandiru, 
o vazamento de sigilos, o 
baculejo injustificado nas 
periferias, Sérgios Fleurys, 
Favela Naval, escutas ilegais 
e decisões judiciais equi-
vocadas em abundância 
conformam o traço sistêmico 
do problema.

As estatísticas reunidas 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça são eloquentes. Em 
todo o país, as ocorrências 
referentes a 2015 mostram 

10.308 casos de abuso de 
poder, 10.047 de abuso de 
autoridade, além de outros 
1.137 casos de exercício 
arbitrário. São 21.492 re-
gistros envolvendo excesso 
de autoridade em todas as 
instâncias. Se incluirmos a 
carteirada e o célebre “sabe 
com quem está falando”, 
haveria um crescimento 
exponencial.

No período mais brutal 
da ditadura, o jurista Pedro 
Aleixo, vice-presidente de 
Costa e Silva, voz solitária, 
advertia-o sobre os efeitos 
nefastos do AI-5: “O proble-
ma de uma lei assim não é 
o senhor, nem os que com 
o senhor governam o país; 
o problema é o guarda da 
esquina”.

A punição ao abuso de au-
toridade permeia a história 
do mundo. Da República 
romana aos nossos dias, as 
nações democráticas ado-
taram normas para com-
bater o desvio: Alemanha, 
Portugal, Espanha, França, 
Itália, Argentina, Chile e até 
Cuba. No Brasil a previsão 
remonta ao Império. Todo 
poder oprime e não há poder 
sem limites.

O Senado Federal tem 
duplo papel no debate. Uma 
instituição da democracia foi 
vítima de excesso de juízes 
de primeira instância que 
autorizaram diligências de 
competência exclusiva do 
Supremo Tribunal Federal. 
Se tal violência aconteceu 
com um órgão da soberania 
nacional, o que pode esperar 
o cidadão indefeso? A usur-
pação foi pedagogicamente 
reformada pela Corte Cons-
titucional.

De outro lado reapresen-
tamos, sem assombro, à luz 
do dia, a atualização da 
Lei de Abuso de Autoridade 
conforme sugestão do 2º 
Pacto Republicano, firmado 
entre os três Poderes e por 
uma insuspeita comissão, 
integrada pelo ministro do 
STF Teori Zavascki, pelo 
desembargador Rui Stoco e 
pelo ex-secretário da Receita 
Federal, Everardo Maciel.

Marcamos duas sessões 
temáticas para tratar da 
proposta. A primeira aconte-
ceu na última semana; para 
a segunda rodada (1º/12), 
convidamos o juiz Sergio 
Moro, um dos críticos da 
proposta.

Logo após esse debate vo-
taremos o texto, cujo relator 
é o senador Roberto Requião 
(PMDB-PR). Nós sabemos 
com quem estamos falando 
e queremos falar com todos, 
se preciso até com o guarda 
da esquina.

SENADORES CRITICARAM 
ONTEM o presidente Michel 
Temer por sua atuação no 
episódio envolvendo o ex-
-ministro da Secretaria de 
Governo, Geddel Vieira Lima, 
com o ex-ministro da Cultura, 
Marcelo Calero.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) acusou o presidente de 
mentir ao dizer, em entrevista 
coletiva no domingo, que 
interveio apenas para arbitrar 
um conflito entre órgãos. 
Ela observou que o caso não 
envolve conflito entre órgãos 
públicos, mas sim o interes-
se pessoal de Geddel, que, 
segundo denúncias, queria 
que o Ministério da Cultura 
liberasse a construção de um 
edifício de luxo, em Salvador, 
perto de área tombada. Para a 
senadora, Temer convocou a 
entrevista apenas para desviar 
a atenção sobre a participação 
dele no caso, e não para falar 
sobre a proposta de anistia de 
caixa dois, que está na Câmara.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
defendeu a renúncia do presi-
dente e a convocação de novas 
eleições. Segundo ela, o caso  
mostra que Temer não reúne 
condições para governar o país.

— Só o povo, o voto popular 
pode arrumar a situação na 
qual nos encontramos.

Lindbergh Farias (PT-RJ) 
disse que o governo Temer 
“acabou”, pois o presidente está 
sem rumo e  faltam condições 
morais a seu grupo político. Ele 
não mostrou soluções para a 
crise e manteve a intenção de 
fazer reformas que dificultarão 
a recuperação, disse Lindbergh.

Para o senador, a entrevista 
de Calero deixa claro que 
Temer cometeu crime de res-
ponsabilidade, o que levou 
movimentos sociais a apoiar  
pedido de impeachment a ser 
apresentado nos próximos dias.  

Humberto Costa (PT-PE) 
também teceu duras críticas 
a Temer, lembrando que, em 
seis meses à frente do Planalto, 
o presidente teve que afastar 
“meia dúzia” de ministros por 
escândalos políticos. Ele pro-
pôs que o presidente renuncie:

— Esse presidente fraco e 
ilegítimo não fez nada para per-
mitir apuração das denúncias.

O pedido por eleições foi 
reforçado por Paulo Paim 
(PT-RS). A ideia consta na PEC 
20/2016, que ele apresentou em 
março e que está em análise 

na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). O texto previa 
eleições presidenciais simultâ-
neas às municipais, neste ano. 
Mas Paim defende a PEC com a 
previsão de eleições imediatas.

O senador afirmou que o im-
peachment de Dilma Rousseff 
não resolveu os problemas do 
país e que o governo de Temer, 
além de não ter apoio popular, 
se depara com a mesma lógica 
que levou ao impeachment.

Demora
Ana Amélia (PP-RS) lamen-

tou que o presidente tenha 
demorado a agir. Ele deveria 
ter afastado Geddel assim que 
Calero procurou-o para falar 
sobre a tentativa de tráfico de 
influência, disse a senadora:

— A política não aceita de-
mora. O presidente errou ao 
tomar a decisão tardiamente.

Reguffe (sem partido-DF) 
disse ser grave que autoridades 
usem cargos para defender 
interesses privados. Para ele, 
o caso mostra que o impeach-
ment de Dilma serviu apenas 
para pacificar o mercado e o 
Congresso, mas não as ruas, 
que continuam insatisfeitas 
com esse tipo de prática.

Parlamentares condenaram suposto envolvimento do presidente Temer no episódio que opôs os  
ex-ministros da Cultura e da Secretaria de Governo. Oposição defendeu renúncia e novas eleições

Senadores repercutem caso 
Geddel em sessão plenária 

Vanessa, Gleisi, Lindbergh, Humberto, Paim, Ana Amélia e Reguffe se posicionaram sobre a nova crise do governo
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Oposição pede abertura de 
investigação do presidente 

Ex-ministros podem ter de   
dar explicações ao Senado

Em artigo, Renan defende lei 
contra abuso de autoridade

Deputados e senadores do PT e do PCdoB 
protocolaram ontem representação na Pro-
curadoria-Geral da República para que sejam 
apuradas as denúncias de crimes de concus-
são, prevaricação e advocacia administrativa 
supostamente cometidos pelo presidente da 
República, Michel Temer. As denúncias tratam 
do caso que envolve o ex-ministro da Secretaria 
de Governo Geddel Vieira Lima. 

Os senadores querem também que sejam 
ouvidos o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
o novo ministro da Cultura, Roberto Freire, e a 
advogada-geral da União, Grace Mendonça. A 
intenção é ouvir esclarecimentos dos ministros 
sobre o suposto tráfico de influência que o 
ex-ministro exercia no governo.

O ex-ministro-chefe da Secretaria de Go-
verno Geddel Vieira Lima e o ex-ministro da 
Cultura Marcelo Calero podem ser chamados 
a esclarecer, na Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole (CMA), o caso que motivou a demissão 
de ambos, envolvendo a construção de edifício 
em Salvador. Os requerimentos de Humberto 
Costa (PT-PE) podem ser votados hoje.

Na pauta da CMA também está projeto que 
das responsabilidades da empresa que ad-
ministra barragens de rejeitos minerais (PLS 
224/2016). A ideia é agilizar a reparação de 
danos, como na tragédia em Mariana (MG).

O texto, de Ricardo Ferraço (PSDB-ES), rece-
beu 14 emendas do relator, Jorge Viana (PT-AC).

Lasier condena projeto sobre anistia ao caixa dois
Lasier Martins (PDT-

RS) criticou o projeto que 
anistia o uso de caixa dois 
em campanhas políticas 
e o que trata do abuso de 
autoridade. Para o sena-
dor, essas propostas têm 

como objetivo atingir a 
operação Lava Jato, da 
Polícia Federal.

Lasier disse acreditar 
que, após o presidente 
Michel Temer declarar que 
vetará a anistia ao caixa 

dois, a proposta tenha sido 
“deixada de lado”. 

Observou, porém, que 
o projeto sobre abuso de 
autoridade está tramitan-
do no Senado com pedido 
de urgência para votação.
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A possibilidade de se investir em bioquerosene, 
especialmente como combustível para a aviação 
civil, para reduzir a emissão de gases do efeito estufa 
será discutida hoje, às 14h30, na Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas. A audiência é uma iniciativa 
do relator da comissão, senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE). Foram convidados, entre outros, o 
ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, 
o diretor de Biocombustível de Aviação da União 
Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio), 
Pedro Scorza, o diretor-presidente da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac), José Ricardo Queiroz, 
e o presidente da 
Embrapa, Maurício 
Antônio Lopes.

A medida provisória que altera a lei de criação da 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC) será discutida 
em duas audiências públicas na comissão mista que 
analisa a MP 744/2016. Participam da reunião de hoje, 
às 14h30, o vice-presidente da Associação Brasileira 
das Emissoras Públicas, Flávio Gonçalves; o presidente 
do Conselho de Comunicação Social do Congresso, 
Miguel Ângelo Cançado; a ex-presidente da EBC Te-
reza Cruvinel; Renata Mielli, do Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação; representantes dos 
trabalhadores da EBC e ex-membros do Conselho 
Curador. Na quinta-feira, às 9h30, o debate terá a 
presença do ministro 
da Casa Civil, Eliseu 
Padilha.

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) debaterá 
hoje, em audiência pública, as causas de acidentes 
em obras no Brasil e o risco de acidente nuclear nas 
Usinas Angra 1 e Angra 2 (RJ). Juntas, essas usinas 
são responsáveis por um terço da energia elétrica 
usada no estado do Rio de Janeiro e representam 3% 
da produção nacional. A audiência foi requerida por 
Cristovam Buarque (PPS-DF). Foram convidados para 
o debate o diretor-presidente da Eletrobras Eletro-
nuclear, Bruno Barretto, o diretor de Planejamento, 
Gestão e Meio Ambiente da estatal, Leonam Guima-
rães, e o diretor-presidente da Associação dos Fiscais 
de Radioproteção e 
Segurança Nuclear, 
Ricardo Nicoll Júnior.

A EXPLORAçãO DE gases 
naturais não convencionais, 
como o gás de xisto, apresenta 
riscos ao meio ambiente, mas 
cada país precisa desenvolver 
práticas para tornar menores 
os impactos, disse o professor 
Joseph Figueiredo, do Bureau 
de Recursos Energéticos dos 
Estados Unidos. Ele apresen-
tou uma palestra ontem na 
Comissão Senado do Futuro.

A exploração do gás de xisto 
(ou gás de folhelho) é feita 
por fraturamento hidráulico, 
em que água é misturada a 
elementos químicos para frag-
mentar rochas sedimentares. 
Esse processo apresenta riscos 
ambientais como contamina-
ção das águas subterrâneas, 
do lençol freático e do solo; 
emissões de metano (que 
podem trazer danos à cama-
da de ozônio) e ativação de 
falhas geológicas (que podem 

provocar terremotos).
Segundo o professor, no 

entanto, o desenvolvimento 
tecnológico e a experiência 
podem diminuir esses impac-
tos. Entre as práticas para isso, 
estão o uso de água imprópria 
para o consumo, em vez de 
água potável, e o monitora-
mento de atividades sísmicas.

— Também se procura li-
mitar as emissões de metano 
fugitivo durante o processo, 
medindo a qualidade do ar 
antes e depois da perfuração 
dos poços, investindo no se-
lamento de poços e usando 
equipamento de infraverme-

lho para saber se o metano está 
escapando e de onde.

Também é preciso informar 
a população das áreas envolvi-
das sobre como o governo está 
lidando com a questão. Um 
dos maiores desafios, segundo 
Figueiredo, é o engajamento 
com a comunidade.

Brasil
O consultor do Senado Luiz 

Bustamante, especialista em 
mineração, apontou um gran-
de potencial na área de gases 
não convencionais no Brasil. 
Segundo ele, estudos estimam 
que o país tem a décima maior 

reserva de xisto do mundo e há 
possibilidade de que a reserva 
seja ainda maior.

Esse potencial, no entanto, 
não é explorado. O último 
leilão da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) para a 
exploração de xisto foi alvo 
de contestações na Justiça, 
devido aos possíveis danos ao 
meio ambiente.

— É uma grande riqueza, 
que pode gerar renda, empre-
go, recursos para os estados e 
municípios que estão em crise 
fiscal severa. Também possi-
bilitaria a industrialização de 
áreas no interior — ponderou.

Gás de xisto pode ser explorado com 
redução de impacto, diz especialista
Especialista em recursos 
energéticos não convencionais 
relatou práticas utilizadas pelos 
Estados Unidos para minimizar 
os riscos ao meio ambiente

O palestrante Joseph Figueiredo, o consultor legislativo Luiz Alberto Bustamante e Paulo Ghiotto, da embaixada dos EUA

Projeto aumenta segurança para compras on-line
Tornar o comércio eletrôni-

co mais seguro, protegendo 
os dados do consumidor, é 
o objetivo do Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 243/2014, 
um dos itens que podem ser 
votados hoje pela Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA).

O projeto, de Waldemir 
Moka (PMDB-MS), impede 
que o comerciante possa inse-
rir, em órgãos de proteção ao 
crédito, informações negativas 
sobre os consumidores, salvo 
se comprovar a existência de 
um contrato, a entrega do bem 
ou a prestação do serviço.

O PLS também explicita 
que declarações unilaterais 
do vendedor não serão prova 
de realização de contrato, 

necessitando a existência de 
assinatura eletrônica identi-
ficando o consumidor.

O relator, Cidinho Santos 
(PR-MT), deu parecer favorá-
vel ao projeto. Ele observa que 
o crescimento do comércio 
eletrônico aumentou o risco 
de fraudes. A despeito de ad-

quirir ou não bens ou serviços, 
o consumidor pode ter dados 
pessoais, bancários e credití-
cios roubados para realização 
de contratos fraudulentos.

— Se é certo que os forne-
cedores também são vítimas 
dessas fraudes, é certo que 
eles não podem também, sem 

cuidados, encaminhar faturas 
de cobrança ou pedidos de ne-
gativação de nomes de pessoas 
que nada adquiriram e que 
tiveram seus dados roubados 
— ressaltou Cidinho.

Cidinho propôs emenda ao 
texto, listando as formas de 
manifestação da vontade do 
consumidor: biometria, as-
sinatura eletrônica, digitação 
da senha e código de auten-
ticação. Também considera 
como meio para comprovar 
o negócio a tela sistêmica, 
gravações telefônicas ou o log 
eletrônico.

A proposta será votada em 
caráter terminativo e pode 
seguir para a Câmara dos De-
putados se for aprovada e não 
for apresentado recurso para 
que seja votada pelo Plenário.

  Veja abaixo como acompanhar 
a audiência e participar dela

  Veja abaixo como acompanhar 
a audiência e participar dela

  Veja abaixo como acompanhar 
a audiência e participar dela

Waldemir Moka é autor do projeto que torna o comércio eletrônico mais seguro
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Comissão de Ciência e Tecnologia 
debaterá acidentes em obras 

Incentivo ao uso de bioquerosene na 
aviação será analisado em audiência

Dois debates vão discutir medida 
que promoveu alterações na EBC

Brasil quer pauta 
positiva no Congresso, 
avalia José Medeiros

Lídice da Mata critica 
autoconvocação do 
Congresso em janeiro

José Medeiros (PSD-MT) 
criticou ontem a oposição 
por insistir em discursos 
que, na sua opinião, só 
“estimulam o caos no país”. 
Segundo ele, não é verdade 
que a PEC do Teto de Gastos 
vá acabar com o Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou 
prejudicar a educação pú-
blica.

Para Medeiros, os senado-
res da oposição esquecem 
o passado recente de de-
núncias de corrupção nos 
governos de Dilma Rousseff 
e de Luiz Inácio Lula da Silva. 
Ele avalia que a bancada do 
PT não tem condições de 
criticar a corrupção.

Para ele, o Brasil quer que 
o Legislativo apresente uma 
pauta positiva. Além disso, 
o senador propôs uma mu-
dança no nível de debates, 
para que as opiniões, mesmo 
discordantes, sejam tratadas 
com respeito.

O anúncio 
de que have-
rá autocon-
vocação do 
Legislativo a 
partir de 10 
de janeiro foi 
criticado por Lídice da Mata 
(PSB-BA). Segundo a sena-
dora, o objetivo é analisar 
uma proposta que ainda nem 
chegou ao Parlamento, a de 
reforma da Previdência.

— O Congresso, diferente 
de firmar suas posições de 
independência colaborativa, 
se submete totalmente a uma 
agenda determinada pelo 
Poder Executivo.

Ela destacou ainda que, na 
Conferência das Partes da 
Convenção da ONU sobre 
Mudança do Clima (COP-22), 
em Marrocos, de 7 a 18 de 
novembro, o Brasil manteve o 
compromisso de reduzir em 
37% a emissão dos gases de 
efeito estufa até 2025.


