
Jarbas Passarinho, ministro que 
patrocinou a reforma do ensino

        

22 medidas 
provisórias 
estão na pauta 
do Congresso  6

Texto permite 
que trabalhador  
divida férias em 
até 3 períodos  8

Instituição 
Fiscal lança 
hoje segundo 
relatório  3

Luiza Trajano 
fala amanhã 
sobre igualdade 
no trabalho  2

ARQUIVO S

Posto será obrigado a repassar 
queda no preço de combustíves

Em 1971, ditadura 
tornou ensino 
profissionalizante 
obrigatório

O registro de remédios no Brasil pode ficar 
mais ágil se aprovado projeto apresentado 
mês passado pela senadora Rose de Freitas.  
A proposta permite que alterações na emba-

lagem e na composição de medicamentos 
sejam aprovadas apenas pelo Ministério da 
Saúde. Hoje é necessária também uma nova 
autorização da vigilância sanitária.  8

Projeto em análise no Sena-
do torna crime, de ordem pú-
blica, o não repasse imediato 

ao consumidor da redução do 
preço dos combustíveis feita 
pelas refinarias.  7

No auge do milagre 
econômico, governo fez 
uma reforma no ensino 
médio que deu caráter 
profissionalizante às es-
colas, para formar mão de 
obra. A reforma, porém, 
fracassou.  4 e 5
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Mais de 10 milhões de 
internautas acessaram, em 
2016, 26,4 milhões de vezes as 
páginas do Portal de Notícias, 
que traz conteúdo multimídia 
sobre o dia a dia do Senado. 
O número de acessos ao site 
cresceu 149,5% e o de usuários, 
134,8%, nos últimos dois anos. 
Para a diretoria de Comuni-
cação da Casa, credibilidade, 
agilidade e tecnologia possi-
bilitaram o crescimento.  2

Projeto agiliza registro e liberação de remédios 

Acesso ao Portal de Notícias do Senado cresce 150%

Parlamentares em sessão deliberativa no Plenário do Senado: pauta desta semana inclui concessão de rádio e TV, desburocratização e repatriação de recursos

Repórteres do Senado produzem conteúdo também replicado por outros veículos

Redução de preço de combustível nas refinarias nem sempre chega às bombas

O tempo para novos medicamentos chegarem às prateleiras pode somar 500 dias. Genéricos podem levar até 1.000 dias

Senadores devem votar 
repatriação nesta semana
Para que projeto não volte para a Câmara e seja sancionado logo, líderes dizem que Senado não modificará texto

Os senadores planejam votar 
na quarta-feira a medida pro-
visória sobre concessões de 

rádio e televisão, que tranca a pauta 

do Plenário, para poder votar logo 
em seguida o projeto de lei que trata 
da regularização de recursos não 
declarados mantidos no exterior por 

brasileiros. Parte do dinheiro arreca-
dado pelo governo federal com a re-
patriação será destinada aos estados 
e municípios.  3
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OS ACeSSOS de internau-
tas ao Portal de Notícias do 
Senado aumentaram 149,5% 
nos últimos dois anos, de 
acordo com dados do Google 
Analytics. de um volume de 
10,6 milhões de visualiza-
ções de páginas em 2014, os 
registros subiram para 26,4 
milhões em 2016. Já o número 
de usuários que fizeram as 
visitas atingiu 10,4 milhões, 
ante 4,4 milhões em 2014 — 
um aumento de 134,8%.

— esses resultados são um 
evidente indicativo de que a 
nossa estratégia de comuni-
cação está no caminho certo. 
Nós estamos entregando ao 
cidadão e ao nosso usuário 
o que ele quer ver, o que ele 
quer ler, o que ele quer ouvir — 
afirma a diretora da Secretaria 
de Comunicação do Senado 
(Secom), Virgínia Malheiros 
Galvez.

A definição da busca pela 
informação precisa e rápida 
como foco principal da Secom 
está na raiz desse crescimen-
to, na avaliação do diretor da 
Secretaria Agência e Jornal do 
Senado, Flávio Faria.

— Para isso, foram funda-
mentais três ações simultâ-
neas: a criação do Senado 
Agora, que nos deu agilidade 
para transformar o fato em 
notícia e oferecer essa notícia 

ao cidadão quase que ins-
tantaneamente; a integração 
com Rádio e TV Senado para 
ampliar a oferta de áudios e 
vídeos, priorizando sempre a 
informação, independente-
mente do veículo produtor; e 
o apoio à equipe de Tecnologia 
da Informação para que pu-
desse desenvolver e implantar 
um sistema publicador que 
nos permitisse colocar as 
ideias em prática.

Agilidade
O Senado Agora, recurso 

criado em março de 2015, é 
ativado quando é necessário 
passar ao internauta notícias 
em tempo real. Para dar uma 
ideia, ao longo daquele ano 
e de 2016, foram publicadas 
mais de 4,7 mil notas de 
 Senado Agora.

em relação à maior oferta 
de conteúdo multimídia, 
foram publicados mais de 5 
mil vídeos e áudios em 2016, 
contra 1.499 em 2014. 

A edição do Portal de Notí-
cias também passou a exibir 
esses conteúdos com maior 
destaque e a usar como man-
chete o sinal ao vivo da TV 
Senado durante, por exem-
plo, sessões plenárias com 
votações importantes, como 
as do impeachment de dilma 
Rousseff, da MP do ensino 

Médio e da Proposta de emen-
da Constitucional do Teto de 
Gastos.

— Hoje podemos nos or-
gulhar de que entregamos 
informação sobre o Senado 
em primeira mão e, mais 
do que isso, de que somos a 
informação de referência e 
com credibilidade. Os veículos 
de comunicação de fora, os 
órgãos públicos, as empresas 
de um modo geral sabem que, 
quando querem se informar 
sobre o Senado, podem ir ao 
Portal de Notícias do Senado. 
Nós somos o veículo que tem 
a credibilidade da informação 
oficial sobre o que está acon-
tecendo no Senado, entregue 
na hora certa, com muita 
agilidade — conclui Virgínia 
Galvez.

Tecnologia
Outra parceria que possibi-

litou o crescimento expressivo 
foi feita entre a equipe do 
Portal de Notícias e o Núcleo 
de Tecnologia da Informação 
da Secretaria de Comunicação. 
Por meio desse trabalho con-
junto, o site ganhou diversas 
funcionalidades, que tanto 
facilitaram o trabalho dos 
editores e repórteres quanto 
permitiram à população um 
acesso mais amigável aos 
conteúdos disponíveis. 

A equipe de TI, por exemplo, 
criou para o site um layout 
responsivo, que se adapta au-
tomaticamente à tela do usu-
ário, seja em um  computador, 
tablet ou celular.

Isso fez com que os acessos 
ao site por dispositivos móveis 
aumentassem ao longo dos 
anos, chegando ao patamar 
atual, superior a 40% do total.
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Em 2016, 10 milhões de internautas acessaram 26 milhões de vezes as notícias produzidas pela equipe 
de comunicação da Casa e publicadas na internet. Diretora da área destaca credibilidade da informação

Portal de Notícias do Senado 
cresce 150% em dois anos

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

Luiza Trajano fala amanhã 
sobre equidade e liderança

Aloysio Nunes Ferreira aceita 
convite para assumir Itamaraty

Acervo de jornais é destaque na Biblioteca do Senado

A empresária Luiza Traja-
no, presidente do Conselho 
de Administração do Maga-
zine Luiza, fará amanhã uma 
palestra no Senado, sobre 
empreendedorismo femini-
no, liderança e equidade. O 
encontro, aberto ao público, 
faz parte das comemorações 
do dia Internacional da 
Mulher, que será celebrado 
ao longo do mês na Casa. 
“Março mulheres: igualdade 
no trabalho” é o tema que 
permeará as atividades no 
período.

Não é preciso se inscrever 
para participar da palestra, 
que começará às 16h, no 
Auditório Petrônio Portella. 
No caso do público externo, 
basta se identificar na por-
taria do Anexo 2 do Senado, 
localizado na Via N2, em 
frente à Gráfica.

Formada em direito e ad-
ministração de empresas, 
Luiza Trajano, no cargo de 
superintendente da empresa, 
foi responsável pelo salto 
de inovação e crescimento 
que colocou o empreendi-
mentoentre as maiores lojas 
varejistas do Brasil. O Maga-
zine Luiza possui 800 lojas 

e 9 centros de distribuição 
localizados em 16 estados.

Colocar as pessoas em 
primeiro lugar, atitudes em-
preendedoras, inovação e 
criatividade são alguns dos 
conceitos que ela adotou e 
incentivou em sua equipe. 
entre os efeitos dessa prática, 
está a presença do Magazine 
Luiza no ranking, há 19 anos 
consecutivos, das melhores 
empresas para se trabalhar. 
O levantamento é realizado 
anualmente pelo Great Place 
to Work para divulgar bons 
exemplos de companhias, 
do ponto de vista dos fun-
cionários, que se preocupam 
em melhorar o ambiente de 
trabalho.

A assessoria do sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira 
(PSdB-SP) confirmou que 
ele aceitou o convite do pre-
sidente Michel Temer para 
assumir o cargo de ministro 
das Relações exteriores. 

O anúncio oficial do Pla-
nalto foi feito na tarde de 
quinta-feira. A posse está 
prevista para ocorrer esta 
semana.

Aloysio Nunes é líder do 
governo no Senado e já pre-
sidiu a Comissão de Relações 
exteriores e defesa Nacional 
(CRe). O mandato do sena-

dor começou em 2011. 
O primeiro suplente na 

chapa é Airton Sandoval 
Santana, do PMdB.

O acervo da Biblioteca do 
Senado reúne atualmente 
cerca de 3 milhões de recortes 
de jornais de grande circulação 
no país e tem 75 mil exempla-
res de jornais. A coordenadora 
da Biblioteca, Helena Celeste 
Vieira, afirma que, com mais 
de 7 mil assuntos indexados, a 
coleção desperta grande inte-
resse de senadores, servidores 
e pesquisadores do país e do 
exterior.

— É um material único 
que demandou um imenso 
esforço de pesquisa e análise 
da equipe responsável pelo 
serviço — diz Helena.

O material começou a ser 
reunido em 1974, quando foi 

iniciada a seleção e indexa-
ção das principais matérias 
publicadas nos jornais. Arma-
zenado em 40 estantes desli-
zantes, todo esse material está 
disponível para consulta na 
biblioteca e pode ser copiado 
ou fotografado pelos usuários.

Segundo a chefe do Serviço 
de Processamento de Jornais, 
Fátima Costa, a partir de 2004 
a equipe desenvolveu um 
processo paralelo de captura 
de matérias na internet. Hoje 
compõem o acervo digital 275 
mil matérias, que estão dispo-
níveis na Biblioteca digital do 
Senado Federal.

em 2015, o Senado assinou 
um contrato que deu início 

ao projeto de digitalização da 
coleção de recortes. Até agora 
foram digitalizadas 600 mil 
matérias. A intenção, afirma 
Fátima, é digitalizar todo o 
acervo, visando preservar esse 
material e facilitar o acesso à 
informação pelo cidadão.

— Até por uma questão de 
espaço, a intenção é aumentar 
o número de contratos com 
empresas externas para digi-
talizar tudo que temos desde 
o começo desse trabalho — 
informa a chefe de serviço.

 `SeSSão eSpeciAl  Suframa
11h Sessão especial para homenagear 
os 50 anos da Zona Franca de Manaus 
(Suframa).

 `plenário  debates
14h Sessão não deliberativa, destinada 
a pronunciamentos e avisos da Mesa.

 `congreSSo  Bertha lutz
11h Sessão solene para comemoração 
do Dia Internacional da Mulher e pa-
ra entrega da 16ª edição do Diploma 
Bertha Lutz.

 `Mp 752/2016  contratos de parceria
14h Audiência sobre a MP que dispõe so-
bre prorrogação de contratos de parceria.

 `Mp 751/2016  relatório
14h30 Análise de relatório da MP que 
cria o Programa Cartão Reforma.

 `Mp 752/2016  Audiência pública
9h Outros convidados continuam o de-
bate da MP 752. 

 `SeSSão eSpeciAl  dia do rim
11h Sessão especial destinada a come-
morar o Dia Mundial do Rim.

Luiza também deve abordar o 
empreendedorismo feminino 

Posse do novo ministro deve 
ocorrer ainda nesta semana

 �Veja vídeo sobre o portal: 
http://bit.ly/RecordeAcessos

 �Biblioteca do Senado Federal: 
www.senado.leg.br/biblioteca

 �Acervo de recortes: 
http://bit.ly/acervoRecortes

Fonte: Google Analytics

Aumento de audiência
Número de acessos ao Portal de Notícias Agência Senado
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A PAuTA dO Plenário nesta 
semana terá propostas como 
a PeC da desburocratização 
e a reabertura do prazo para a 
regularização de ativos man-
tidos ou enviados ilegalmente 
ao exterior — a chamada 
repatriação. 

Além disso, uma medida 
provisória tranca a pauta e im-
pede a votação de projetos de 
lei. É a MP 747/2016, que traz 
as novas regras dos processos 
de renovação de outorga dos 
serviços de rádio e televisão.

O projeto que trata da re-
patriação (PLS 405/2016) foi 
aprovado pela Câmara dos 
deputados em fevereiro. Agora 
o Senado analisa as mudanças 
feitas pelos deputados no texto 
original. uma das alterações é a 
retirada da proibição expressa 
de que políticos com mandato 
possam aderir ao programa.

de acordo com a nova ver-
são do texto, o prazo para a 
repatriação passou de 38 para 
120 dias, que serão contados a 
partir da data de regulamen-
tação do tema pela Receita 
Federal. O patrimônio a ser 
declarado será aquele em 
posse do declarante em 30 de 
junho de 2016. A data prevista 
no texto que saiu do Senado 
era dezembro de 2015.

A tributação total também 
mudou. enquanto a primeira 
versão aprovada no Senado 
previa 17,5% de Imposto de 
Renda e 17,5% de multa, o 
novo texto estabelece 15% de 
imposto e 20,25% de multa. 
dos valores arrecadados com 
a multa, 46% serão repartidos 
com os estados e os municí-
pios por meio dos Fundos de 
Participação dos estados e dos 
Municípios (FPe e FPM). O 
texto antigo previa 49%.

O ponto mais polêmico do 
projeto era a autorização para 
que cônjuges e parentes de po-
líticos com mandato aderissem 

ao programa. A redação da lei 
em vigor proíbe a adesão por 
parte de detentores de cargos, 
empregos e funções públicas 
de direção ou eletivas, bem 
como a de seus cônjuges e 
parentes até segundo grau.

O Senado alterou esse trecho, 
detalhando os cargos eletivos 
— presidente da República, 
senador, deputados federal, 
estadual e distrital, governa-
dor, prefeito e vereador — e 
os agentes públicos atingidos 
pela vedação, mas retirando do 
texto a proibição a cônjuges e 
parentes.

Na Câmara, o relator, depu-
tado Alexandre Baldy (PTN-
GO), manteve a redação dada 

pelos senadores e acrescentou 
trecho para convalidar a per-
missão de adesão por parte 
de cônjuges e parentes. Na 
votação em Plenário, os de-
putados decidiram retirar do 
texto as alterações feitas pelo 
Senado e pelo relator para 
manter intacto o artigo da lei 
que proíbe a adesão tanto por 
parte de mandatários e agentes 
públicos quanto por parte dos 
respectivos cônjuges e paren-
tes até segundo grau.

Outorgas
A votação do projeto da 

repatriação está prevista para  
quarta-feira. Antes, o Senado 
precisará votar a Medida Provi-

sória 747/2016. O texto sofreu 
mudanças e tramita na forma 
do Projeto de Lei de Conversão 
(PLV 1/2017).

A MP muda regras dos 
processos de renovação de 
outorga dos serviços de rádio 
e televisão. O texto permite a 
regularização das concessões 
que estão vencidas e possibilita 
a essas emissoras regularizar 
a situação no Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações no prazo de 
90 dias contados da data de 
edição da MP. A regularização, 
no entanto, só será possível se 
o Congresso Nacional ainda 
não tiver deliberado sobre a 
extinção da outorga.

Para o governo, a edição 
da MP foi necessária devido 
ao acúmulo de pedidos de 
extinção da concessão que o 
executivo deveria enviar ao 
Congresso pela falta de apre-
sentação da renovação pelas 
emissoras.

Desburocratização
Já a proposta de emenda à 

Constituição conhecida como 
PeC da desburocratização 
(PeC 57/2016 ) poderá ser 
analisada pelo Plenário do Se-
nado mesmo antes da votação 
da MP 747, porque esse tipo 
de proposta não está sujeito a 
trancamento da pauta. A PeC 
passou pela quinta e última 
sessão de discussão em primei-
ro turno em 23 de fevereiro . 

O texto reduz obrigações 
fiscais e tributárias para pe-
quenos municípios, incentiva 
tratamento simplificado para 
micros e pequenas empresas 
e prevê a elaboração de um 
estatuto do Contribuinte. A 
proposta também permite a 
delegação de competência 
para que o estado em que esti-
ver localizado município nessa 
condição assuma a cobrança e 
a fiscalização de seus tributos.

Resultado do trabalho da 
Comissão de Juristas da des-
burocratização, que atuou no 
Senado em 2016, a proposta 
define o conceito de pequeno 
município e assegura a esses 
entes normas simplificadas 
para balancetes e prestação 
de contas.

A Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) divulga hoje 
o seu segundo Relatório de 
Acompanhamento Fiscal 
(RAF).

O documento é expedido 
mensalmente, com projeções 
e análises detalhadas da di-
nâmica da dívida pública e 
da situação das receitas e das 
despesas, além de abordar ou-
tras questões orçamentárias 
relevantes.

No lançamento do relatório, 
o diretor-executivo da insti-
tuição, Felipe Scudeler Salto, 
vai fazer uma apresentação do 

estudo aos jornalistas.
A Instituição Fiscal Inde-

pendente é um órgão ligado 
ao Senado Federal e foi criada 
no ano passado a partir de um 
projeto da Mesa. 

Teto de gastos
Seus técnicos acompa-

nham as políticas fiscais e 
orçamentárias do país, com 
a tarefa de traçar cenários e 
produzir informação sobre o 
comportamento das finanças 
públicas brasileiras.

O primeiro relatório — 
que foi apresentado no mês 

passado — concluiu que 
apenas aplicar a emenda 
Constitucional do Teto dos 
Gastos Públicos (eC 95) não 
seria suficiente para retirar o 
Brasil do vermelho.

Na próxima segunda-feira, 
a instituição já tem reunião 
marcada com um grupo de 
economistas, que terão a 
oportunidade de conhecer 
de forma mais detalhada a 
função da IFI.

O encontro ocorrerá no au-
ditório do Instituto Legislativo 
Brasileiro (ILB), no Senado, 
às 10h.

Plenário deve votar projeto que 
reabre prazo para regularização 
de bens mantidos no exterior. 
Antes, porém, é preciso avaliar 
MP que tranca as votações

Repatriação de dinheiro está na pauta da semana
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Instituição Fiscal Independente apresenta novo relatório hoje

Felipe Scudeler Salto, diretor-executivo da IFI, apresentará relatório à imprensa

Semana deverá ter votações importantes no Plenário, como a da PEC da Desburocratização e a do projeto de repatriação

Os líderes partidários deci-
diram que não vão modificar 
no Plenário do Senado o pro-
jeto da repatriação de recursos 
aprovado pela Câmara dos 
deputados.

entre as mudanças feitas 
pelos deputados, estão a 
ampliação do prazo para que 
brasileiros declarem bens 
mantidos no exterior, a revi-
são nos valores da multa e do 
imposto e a impossibilidade 

de parentes de políticos serem 
beneficiados pela lei, que 
anistia os crimes de evasão 
de divisas e sonegação fiscal.

O vice-líder do governo, 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-Pe), disse que 
os deputados melhoraram a 
versão aprovada pelo Senado 
no ano passado:

— Na primeira avaliação 
feita pelos líderes, prevaleceu 
o sentimento da manutenção 

do texto da Câmara. uma 
delas é que a punibilidade 
só ficará extinta quando do 
integral pagamento da multa 
e do imposto.

O líder da Rede, senador 
Randolfe Rodrigues (AP), 
afirmou que a oposição só 
apoiará a aprovação do pro-
jeto se for mantido o veto à 
repatriação por parentes de 
políticos.

O líder do governo, senador 

Aloysio Nunes Ferreira (PSdB-
SP), justificou a aprovação 
rápida do projeto:

— Isso vai garantir um 
ingresso importante de re-
cursos não apenas para o 
governo federal, mas também 
para estados e municípios 
no momento em que todos 
passam por um aperto muito 
grande.

Se for aprovado, o projeto 
vai para a sanção presidencial.

Senado não vai alterar projeto sobre recursos no exterior, afirmam líderes
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NO MêS PASSAdO, o Senado 
aprovou e a Presidência da Re-
pública sancionou uma reforma 
no ensino médio que amplia a 
carga horária dos alunos e per-
mite que eles próprios escolham 
uma parte das disciplinas que 
vão cursar.

Não é a primeira vez que o 
ensino médio é reformulado. 
Há 46 anos, o país viveu um 
processo semelhante. em 1971, 
o governo militar instituiu a Re-
forma do ensino de 1º e 2º Graus, 
depois de tramitação sumária no 
Congresso. A Lei 5.692 mudou a 
organização do ensino no Brasil. 

Numa alteração radical, o 2º 
grau passou a ter como principal 
objetivo a profissionalização. em 
curto e médio prazos, todas as 
escolas públicas e privadas desse 
nível deveriam tornar-se profis-
sionalizantes. elas teriam que es-
colher os cursos que ofereceriam, 
dentre mais de 100 habilitações, 
que incluíam formações variadas 
como auxiliar de escritório ou 
de enfermagem e técnico em 
edificações, contabilidade ou 
agropecuária. O aluno receberia 
ao fim do 2º grau um certificado 
de habilitação profissional. Os 
governos estaduais teriam que 
implementar as medidas.

A formação geral, antes ofe-
recida por meio do secundário 
(que podia ser clássico ou cien-
tífico), perderia espaço.

Milagre brasileiro
A necessidade de mão de obra 

foi o argumento do governo 
de emílio Médici ao conceber 
a reforma do ensino. O Brasil 
vivia o milagre econômico, com 
industrialização acelerada e 
expectativa de crescimento. O 
país precisava de trabalhadores, 
sustentava o presidente.

em 1970, o governo nomeou 
nove especialistas para elaborar 
a reforma. O anteprojeto ficou 
pronto em dois meses. em junho 
de 1971, chegou ao Congresso.

A reforma proposta implicava 
“abandonar o ensino verbalístico 
e academizante para partir, vi-
gorosamente, para um sistema 
educativo de 1º e 2º grau voltado 
às necessidades do desenvolvi-
mento”, dizia a mensagem do 
ministro da educação, Jarbas 
Passarinho, enviada com o pro-
jeto que daria origem à Lei 5.692. 

O ministro — senador licen-
ciado — também afirmava que 
a reforma possibilitaria o aban-
dono do ensino “meramente 
propedêutico” (preparatório 
para o ensino superior) para 
dar terminalidade à escola de 
2º grau, formando “os técnicos 
de nível médio de que têm fome 
a empresa privada e a pública”. 

A terminalidade a que se re-
feria o ministro significava que 
o aluno, ao se qualificar como 
técnico ou auxiliar, poderia dar 
por encerrados os estudos e 
entrar no mercado de trabalho. 

Para o professor emérito da 
universidade Federal do Rio 
de Janeiro (uFRJ) Luiz Antônio 
Cunha, a terminalidade era o 
principal objetivo do governo. 
Mais do que atender supostas 
necessidades do mercado, o 
que o regime militar queria era 
reduzir a demanda por vagas 
no ensino superior, sustenta 
Cunha, autor de obras sobre 
ensino técnico-profissional. Na 
época, conta ele, o governo era 
pressionado pelos chamados 
excedentes — estudantes que 
eram aprovados no vestibular, 
mas não conseguiam entrar 
na universidade (explica-se: o 
vestibular não era classificató-
rio; todos que obtivessem uma 
determinada nota poderiam, 
em tese, ingressar na faculdade). 

— Os governos que sucederam 
o golpe de 1964 tinham como 
tônica a redução dos gastos 
governamentais com ensino. 
Para isso era necessário reduzir 
a demanda de ensino superior, 
que crescia de forma intensa. O 
instrumento foi a profissionali-
zação universal e compulsória de 

todo o 2º grau. A necessidade de 
mão de obra não foi a motivação, 
isso era ilusório — sustenta.

Tramitação rápida
A aprovação no Congresso foi 

rápida, sem espaço para debate 
nem dentro nem fora do Parla-
mento. O país vivia o período 
mais duro do regime, e o Legisla-
tivo, que havia sido fechado pelo 
AI-5 em 1968 e reaberto apenas 
no ano seguinte, estava ceifado 
por cassações de mandatos.

O Projeto de Lei 9/1971 chegou 
ao Congresso em regime de ur-
gência. em 40 dias, foi analisado 
por uma comissão mista (que 
tinha 18 parlamentares da Arena, 
o partido do governo, e apenas 4 
do MdB, o partido da oposição) 
e encaminhado para votação em 
sessão conjunta do Senado e da 
Câmara. A discussão e a votação 
no Plenário do Congresso Nacio-
nal ocorreram em um único dia, 
em julho de 1971. 

Os poucos deputados e sena-
dores que se manifestaram em 
Plenário apoiaram a proposta, 
mostram documentos guardados 
no Arquivo do Senado.

— Tornam-se inadiáveis me-
didas concretas para acelerar 
o preparo do povo brasileiro. 
O país precisa de mão de obra 
de melhor qualidade e maior 
quantidade, no menor tempo 
possível — disse o deputado Fle-
xa Ribeiro (Arena-RJ), primo do 
atual senador de mesmo nome. 

O relator do projeto foi o depu-
tado Aderbal Jurema (Arena-Pe), 
que havia integrado o grupo de 
especialistas responsável pela 
elaboração da reforma, em 1970. 
Aos colegas, o relator ressaltou 
que a proposta daria ao ensino 
médio “uma finalidade própria”: 

— Não podíamos continuar 
de braços cruzados diante de 
um ensino que não preparava o 
aluno para se tornar um instru-
mento válido, frente à carência 
de recursos humanos.

O deputado Cantídio Sampaio 
(Arena-SP) frisou que os estu-
dantes que terminavam o curso 
secundário (o curso científico ou 
o clássico, ambos de formação 
geral) “estavam praticamente 
inabilitados para a vida, porque 
não tinham uma profissão”.

Nem mesmo a oposição ousou 
confrontar a reforma. O depu-
tado Laerte Vieira (MdB-SC) 
apenas ponderou que a imple-
mentação do profissionalizante 
não seria fácil. ele disse que o 
relator sabia que não havia corpo 
docente para transformar o país 
“de uma hora para outra”, minis-
trando ensino técnico. “Com que 
estrutura?”, questionou:

— Reconhecemos, nós da 
oposição, que as intenções 
do governo são válidas. Mas 

não queira Vossa excelência 
convencer a todos nós e aos 
brasileiros que com este projeto 
estão dando, de imediato, habi-
litação profissional àqueles que 
concluem o curso — pontuou o 
deputado, pedindo desculpas 
pela intervenção e frisando que, 
apesar das ressalvas, o texto teria 
“aprovação pacífica”. 

Emendas
Na tramitação do projeto no 

Congresso, mais de 300 emendas 
foram apresentadas. A maioria, 
porém, era inócua, avalia o 
educador dermeval Saviani, 
especialista em história da edu-
cação. Nenhuma contestava os 
princípios da reforma; muitas, 
ao contrário, buscavam deixar 
ainda mais explícitos os objeti-
vos do governo, diz Saviani, que 
estudou a atuação do Parlamento 
nas reformas educacionais. 

um exemplo é a emenda que 
reforçou a obrigatoriedade da 
profissionalização no 2º grau. 
O texto enviado ao Congresso 
determinava que a parte de 
formação especial, que deveria 
ser predominante no currículo 
do 2º grau, seria destinada à 
habilitação profissional ou “ao 
aprofundamento em determi-
nadas ordens de estudos gerais”. 
Vários parlamentares apresenta-
ram emendas para excluir essa 
abertura à formação geral. uma 
delas, do deputado Bezerra de 
Mello (Arena-SP), foi aceita. O 
projeto passou a determinar que 
o objetivo da formação no 2º grau 
seria unicamente a habilitação 
profissional. Só excepcionalmen-
te o currículo poderia voltar-se 
ao “aprofundamento em deter-
minada ordem de estudos gerais”.

O deputado justificou: “É 

necessário fechar de uma vez 
por todas a porta das escolas ao 
ensino verbalístico e academi-
zante, que não forma nem para 
o trabalho nem para a vida. A 
alternativa ‘ou aprofundamento 
de estudos gerais’ seria a grande 
brecha por onde resvalariam as 
escolas e os sistemas avessos à 
formação profissional do jovem”.

em 1982, de volta ao Congresso 
como senador, Passarinho tentou 
minimizar a responsabilidade do 
governo militar pela fracassada 
reforma do ensino médio e jogou 
a culpa sobre o Parlamento. ele 
disse em Plenário que a profissio-
nalização obrigatória no 2º grau 
havia surgido por imposição dos 
parlamentares, e não do governo. 
Passarinho lembrou que foi uma 
emenda apresentada por um 
deputado que alterou o texto 
original nesse sentido.

Saviani, no entanto, contesta a 
tentativa do ministro de atribuir 
a mudança ao Congresso.

— O espírito [do projeto do 
governo] era esse mesmo, de 
profissionalização obrigatória, 
compulsória. Quando o relator 
acolheu a emenda, foi porque 
entendeu que ela correspondia 
ao espírito do projeto original. 
dizer que a responsabilidade foi 
do Parlamento é desconversar, 
porque o Parlamento estava 
subordinado ao governo.

Outro argumento utilizado 
pelo governo militar para de-
fender o novo ensino médio era 
a necessidade de romper com o 
conceito de que o ensino técnico 
era para os filhos dos pobres e 
que a universidade era para os 
filhos dos ricos. O que ocorreu foi 
que os estudantes com melhor 
nível financeiro encontraram es-
colas particulares que burlaram 

a exigência do ensino técnico 
e continuaram se dedicando à 
formação geral, que preparava 
para o vestibular.

Problemas
Os jornais comemoraram a 

sanção da Lei 5.692, em agosto 
de 1971. O ensino médio “obje-
tivo e profissional” marcaria “o 
despertar de um Brasil novo”, 
diziam alguns editoriais. um 
ano depois, porém, já apareciam 
críticas à reforma, mostrando as 
dificuldades das escolas e dos 
governos na implantação do 
ensino profissionalizante.

em novembro de 1972, o Jornal 
do Brasil deu voz a secretários 
estaduais de educação que se 
queixavam da falta de recursos. 
“As despesas exigidas pelas 
mudanças tornaram a situação 
mais difícil e mesmo as injeções 
de verbas feitas pelo MeC não 
são suficientes para amenizar 
o deficit”, dizia a reportagem, 
citando a falta de professores e 
lembrando que muitas escolas 

tinham instalações precárias e 
estavam mal equipadas. “Poucas 
terão condições de proporcio-
nar o ensino profissionalizante 
sem fazer gastos acima de suas 
possibilidades”, previa o jornal. 

Nos anos seguintes, a impren-
sa continuaria refletindo os 
percalços da reforma. “ensino 
técnico é de difícil implantação e 
caríssimo”, reclamou o secretário 
de educação de São Paulo, José 
Bonifácio Nogueira, ao Estado 
de S. Paulo em 1975. 

A implantação de mudança 
tão ampla era mesmo complexa, 
explica o consultor legislativo do 
Senado José edmar de Queiroz.

— A legislação mudou sem 
que os sistemas de ensino, a 
rede física e os recursos hu-
manos estivessem preparados 
para atender a nova regra. uma 
escola ensina curso clássico e 
científico e de repente tem que 
ensinar profissionalizante? Isso 
não é simples. As escolas não se 
adaptaram.

O consultor conta casos como 
o de um colégio onde os alunos 
do curso de datilografia, por 
falta de máquinas de escrever, 
treinavam em uma cartela com 
teclas desenhadas. Relatos seme-
lhantes apareciam nos jornais da 
época. uma professora admitiu 
em 1977 que sua escola não tinha 
nem mesmo tubos de ensaio, 
mas oferecia curso de laborato-
rista em análises clínicas.

Queiroz, que acaba de concluir 
um estudo sobre a reforma de 
1971, aponta outro problema: 
ninguém queria o profissio-
nalizante. Tanto os estudantes 
quanto suas famílias sonhavam 
com a universidade. Porém, a 
preparação para o vestibular se 
tornara falha, principalmente 
nas escolas públicas.

A necessidade de profissionais 
para o mercado de trabalho 
também se mostrou enganosa. 

— A suposição de uma deman-
da de técnicos que justificaria 
uma reforma dessa amplitude 
não tinha base na realidade e não 
se demonstrou efetivamente — 
afirma dermeval Saviani.

Os próprios empresários 
tendiam a preferir que a escola 
garantisse a formação geral, 
explica o professor. Mas erro 
maior, avalia, foi a concepção da 
reforma sobre o papel da escola:

— dizia-se que a escola estava 
defasada e deveria se articular 
para atender as demandas do 
mercado de trabalho. Acontece 
que escola não é agência de 
treinamento profissional para  
empresas. escola é instituição de 
formação dos seres humanos, de 
acesso à cultura letrada.

Desorganização
Ao falar à imprensa no fim de 

1971, fazendo um balanço do 
ano, Jarbas Passarinho vaticinou:

— A reforma do ensino mar-
cará profundamente a educação 
brasileira. ela é de tal profundi-
dade que, como um enorme êxito 
ou como um enorme fracasso, 
não deixará de marcar.

Para o professor Luiz Antônio 
Cunha, não há dúvida.

— Foi um enorme fracasso, 
porque disso não resultou ab-
solutamente nada, a não ser de-
sorganização escolar no ensino 
médio, cujos resultados negati-
vos estão presentes até hoje. Se 
de repente todo o ensino de 2º 
grau é obrigado a se enquadrar 
em determinada forma compul-
soriamente, algumas escolas até 
conseguem, outras menos, mas 
a falsificação vira tônica. O que 
tivemos de ensino falsamente 
profissional é algo de arrepiar. 

uma das integrantes do gru-
po de trabalho que elaborou a 
reforma em 1970, a professora 
emérita da universidade Federal 
de Minas Gerais (uFMG) Magda 
Soares explica que a proposta dos 
especialistas era a de que uma 
base de estudos gerais prepararia 
os jovens que o desejassem para 
o ensino superior, ao mesmo 

tempo em que uma habilitação 
de nível médio já lhes possi-
bilitaria uma ocupação, o que 
beneficiaria sobretudo os mais 
pobres. Mas isso “foi um sonho 
que não se realizou”, diz:

— educadores que éramos, 
não nos demos conta de que a 
realidade se impõe ao desejável. 
A profissionalização requeria 
das redes públicas e das escolas 
uma reformulação que exigia 
mudanças pedagógicas, de in-
fraestrutura, de qualificação de 
professores... Mudanças radicais 
e mesmo quase impossíveis, por 
questões de financiamento, de 
contratação de novos professo-
res, construção de laboratórios e 
oficinas. Não foi viável — diz ela.

O professor Remi Castioni, da 
universidade de Brasília (unB), 
diz que a falta de preparação das 
redes de ensino para a efetivação 
das mudanças não foi exclusiva 
da reforma de 1971: 

— Tivemos várias tentativas 
de mudar o ensino médio, mas 
todas tiveram a mesma dificulda-
de: a falta de preparo das pessoas 
que colocariam essas políticas 
em prática. A implementação é 
o fator definidor do sucesso de 
qualquer política educacional.

A reforma educacional de 
1971 também mexeu na orga-
nização das escolas. Até então, 
a educação básica era dividida 
em primário (com quatro anos 
de duração) e ensino médio 
(composto por ginásio e colegial, 
com oito ou nove anos). Foi com 
a reforma que se criaram o 1º e o 
2º grau. O 1º grau uniu o primário 
e o ginásio, somando oito anos. 
O 2º grau ficou com três anos.

em relação ao 1º grau, porém, 
a reforma de 1971 foi positiva. 
de acordo com especialistas, ela 
trouxe avanços, como a expansão 
do ensino obrigatório de quatro 
para oito anos e o fim do exame 
de admissão que o concluinte 
do primário precisava fazer para 
continuar os estudos — e que 
barrava muitos alunos. 

Flexibilização
em meio às críticas à profis-

sionalização compulsória, a 
ditadura permitiu flexibilizações 
na Lei 5.692 ao longo dos anos. 
Por fim, em 1982, o Congresso 
recebeu do governo militar o 
projeto que extinguiria a exigên-
cia de habilitação profissional.

O relator da proposta, depu-
tado Rômulo Galvão (PdS-BA), 
explicou em Plenário por que era 
preciso acabar com o profissio-
nalizante obrigatório. disse que, 
nos dez anos de vigência da lei, 
se detectaram “inarredáveis di-
ficuldades” em sua implantação. 
Também afirmou que os próprios 
educadores começavam a inda-
gar se seria pedagogicamente 
aceitável impor ao jovem uma 
tomada de decisão precoce sobre 
seu futuro profissional.

O projeto foi aprovado. em 
outubro, o último presidente 
do regime militar, João Baptista 
Figueiredo, sancionou a Lei 
7.044/1982, que extinguiu o 
caráter obrigatório da profis-
sionalização. A ideia acabaria 
sepultada pela própria ditadura 
que a concebeu.

reforma de 1971 tornou ensino técnico obrigatório

SE
NA

C/
PA

Re
pro

du
çã

o/
FG

V

Lei criada pelo governo militar instituiu a profissionalização compulsória no 2º grau. Porém, sem 
condições de ser implementado, o modelo acabou revogado pelo próprio regime uma década depois

A seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre o Jornal do Senado e o Arquivo do Senado, é publicada na primeira segunda-feira do mês. Acesse http://bit.ly/arquivoS

Tatiana Beltrão

�	Veja vídeo da Agência Senado:  
http://bit.ly/Reforma1971

Laboratório de escola estadual em Curitiba, nos anos 1970: cursos profissionalizantes exigiam investimento em infraestrutura

Em 1977, o presidente Ernesto Geisel inaugura escola do Senai em Taubaté (SP)

Alunos do Senac em Belém: cursos de datilografia eram frequentes nas escolas

em 1972, o Jornal do Brasil 
acompanhou o início das aulas 
em uma das escolas públicas 
do Rio eleitas pelo governo 
como pilotos na implantação 
da reforma do ensino. “ensinar 
para a vida é um dos lemas do 
Gonzaga da Gama, por isso o 
forte do colégio são as oficinas”, 
dizia reportagem, informando 
que os alunos aprendiam a 
datilografar e a fazer um “bem 
torneado pé de mesa”.

A escola era conhecida pela 
qualidade do corpo docente e 
também de suas oficinas.

— O colégio despertou mi-
nha curiosidade para a área 
profissional. Tínhamos ótimos 
professores, didática pioneira, 
oficinas bem montadas — con-
ta Hélio de Mattos Alves, aluno 
da escola de 1970 a 1973.

Hélio praticou marcenaria, 
metalurgia e artesanato em 
couro. Filho de operário, aos 15 
anos começou a trabalhar em 
uma fábrica de luvas, usando o 
que aprendera na escola.

A qualidade, porém, não era 
regra na rede pública. depois 

do Gonzaga da Gama, Hélio 
estudou em outra escola, onde 
os alunos se formavam técnicos 
em química.

— O curso era péssimo. Nem 
laboratório havia — lembra.

A formação geral também 
era falha. Por isso, o jovem, que 
queria fazer universidade, foi 
para um colégio particular, que 
preparava para o vestibular. 
Formou-se em farmácia e hoje 
é professor na uFRJ.

Escola oferecia aulas de marcenaria e datilografia

Em 1972, o Jornal do Brasil acompanhou as aulas em escola-piloto da reforma

Hélio de Mattos em 1973, em foto 
feita no Colégio Gonzaga da Gama
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O CONGReSSO TeM, no retor-
no depois do Carnaval, 22 me-
didas provisórias (MPs) para 
votar. Apenas quatro dessas 
MPs já têm comissões mistas 
instaladas. entre as medidas 
a serem analisadas, está a que 
cria o Programa Cartão Refor-
ma, que concede subvenção 
econômica para aquisição de 
materiais de construção des-
tinados a reforma, ampliação 
ou conclusão de unidades 
habitacionais. O benefício é 
destinado a famílias com renda 
mensal de até R$ 1,8 mil.

A relatora dessa medida 
(MP 751/2016), senadora 
Ana Amélia (PP-RS), disse 
que é importante o governo 
ter controle e transparência 
na gestão do programa. Pelo 
texto, a oferta de subsídio pode 
chegar a quase R$ 6 mil para a 
compra de materiais de cons-
trução para famílias com renda 
de até dois salários mínimos, 
com assistência técnica para 
acompanhamento das obras. 
O programa prevê gasto acima 
de R$ 1 bilhão para atender 
mais de 100 mil famílias.

Produtividade 
O Congresso também pre-

cisa votar as MPs que tratam 
da instituição de bônus por 
desempenho, eficiência e 

produtividade para carreiras 
do governo federal, a exemplo 
dos peritos médicos previden-
ciários (MP 767/2017) e dos 
auditores tributários e fiscais 
do trabalho (MP 765/2017).

Com esse bônus de desem-
penho, no caso dos funcio-
nários do INSS, a intenção 
é cumprir a determinação 
de rever a cada dois anos os 
benefícios temporários, como 
os decorrentes de acidentes 
de trabalho, para verificar se 
as causas da concessão per-
sistem. 

No caso da Receita, o paga-
mento estará condicionado 
ao alcance de uma meta a ser 
estabelecida e medida a partir 
de indicadores relacionados à 
atuação dos servidores inte-
grantes da carreira tributária 
e aduaneira da Receita.

Outra MP a ser a votada é a 
que permite ao governo rece-
ber de imediato uma parte do 
montante de R$ 1,54 trilhão de 
créditos tributários apenas na 
Receita (MP 766/2017). desse 
total, 63,3% estão com exigibili-
dade suspensa em decorrência 
de processo administrativo e 
14,6% por processo judicial. 
Com a medida, o governo 
pretende reduzir os litígios e 
aumentar a arrecadação.

em troca do recebimento 

de 20% em espécie desse 
montante, o governo aceita a 
liquidação do valor remanes-
cente com créditos decorrentes 
de prejuízos fiscais e de base 
de cálculo negativa da Con-
tribuição Social sobre Lucro 
Líquido (CSLL). 

Serão admitidos também 
créditos de empresas contro-
ladoras ou controladas, direta 
ou indiretamente. A dívida 
ativa na Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional poderá 
ser liquidada mediante o 
pagamento à vista de 20% e o 
parcelamento do restante em 
96 vezes.

Rádio e TV
A MP que muda as regras 

dos processos de renovação 
de outorga dos serviços de 
rádio e TV (MP 747/2016) 
foi lida no Senado em 22 de 
fevereiro e tranca a pauta do 
Plenário. A expectativa é que a 
medida, que perde a validade 
no dia 12, seja votada nesta 
quarta-feira. O texto permite a 
regularização das concessões 
que estão vencidas e possibilita 
a essas emissoras regularizar a 
situação com o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações no prazo de 
90 dias contados da data de 
edição da MP.

Congresso tem 22 medidas 
provisórias pendentes

Comissão já analisa MP que liberou quase R$ 6 mil para reforma e ampliação de casas de famílias de baixa renda. Renovação de concessão de rádio deve ser votada na quarta

Medida que muda regras de outorga de rádio já passou por comissão (foto) e pode ser a primeira das 22 MPs a ser votada

MPs em pauta
Veja todas as medidas provisórias em tramitação no Congresso

769/2017  � Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da 
Defesa no valor de R$ 100 milhões, para apoio logístico de 
operações das Forças Armadas no sistema penitenciário.

768/2017  � Promove alterações em órgãos de cúpula do Executivo, 
criando o Ministério dos Direitos Humanos e a 
Secretaria-Geral da Presidência da República.

767/2017  � Institui bônus especial de desempenho institucional 
por perícia médica em benefícios por incapacidade, 
no Instituto Nacional do Seguro Social.

766/2017  � Cria o Programa de Regularização Tributária na Secretaria da 
Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

765/2016  � Institui bônus de eficiência e produtividade nas atividades 
tributária, aduaneira e de auditoria fiscal do trabalho 
para as respectivas carreiras no governo federal.

764/2016  � Permite a prática de preços diferentes de bens e serviços em 
função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

763/2016  � Autoriza saques em conta do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) vinculada a contrato de 
trabalho extinto até 31 de dezembro de 2015.

762/2016  � Prorroga para até 8 de janeiro de 2019 o prazo 
da não incidência do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante.

761/2016  � Estende por mais um ano o prazo para adesão 
ao Programa de Proteção ao Emprego e altera 
o nome para Programa Seguro-Emprego.

760/2016  � Altera critérios de ingresso em quadros da 
Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal.

759/2016  � Dispõe sobre a regularização fundiária rural e 
urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos 
aos assentados da reforma agrária e sobre a 
regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal 
e institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos 
procedimentos de alienação de imóveis da União.

758/2016  � Altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim 
e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós.

757/2016  � Institui a Taxa de Controle de Incentivos 
Fiscais e a Taxa de Serviços em favor da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus. 

756/2016  � Altera os limites do Parque Nacional do Rio Novo, 
da Floresta Nacional do Jamanxim e cria a Área 
de Proteção Ambiental do Jamanxim.

755/2016  � Permite a transferência direta de recursos 
financeiros do Fundo Penitenciário Nacional aos 
fundos dos Estados e do Distrito Federal.

754/2016  � Permite à Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos autorizar ajuste positivo ou negativo 
de preços de remédios, em caráter excepcional.

753/2016  � Regulamenta a distribuição dos valores das multas 
da repatriação de recursos do exterior.

752/2016  � Estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação 
dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário 
e aeroportuário da administração pública federal. 

751/2016  � Cria o Programa Cartão Reforma, que concede subvenção 
econômica para aquisição de materiais de construção, 
destinada à reforma, à ampliação ou à conclusão de unidades 
habitacionais dos grupos familiares contemplados.

750/2016  � Abre crédito extraordinário, em favor da Câmara dos 
Deputados, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, 
da Justiça Militar da União, da Justiça do Trabalho e da Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios, no valor de R$ 82.562.979.

749/2016  � Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro, 
pela União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios, relativo ao exercício de 2016, com o 
objetivo de fomentar as exportações do país.

747/2016  � Altera a Lei 5.785/1972 para dispor sobre o 
processo de renovação do prazo das concessões 
e permissões dos serviços de radiodifusão.
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eNCONTRA-Se NA COMIS-
SãO de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) projeto de 
Rose de Freitas (PMdB-eS) 
que torna crime contra a or-
dem econômica o não repasse 
imediato, ao consumidor, 
da diminuição do preço dos 
combustíveis realizada pela 
refinaria (PLS 20/2017).

A senadora reclama que a 
mais recente redução de pre-
ços, efetuada pela Petrobras 
em novembro nos combustí-
veis vendidos nas refinarias, 
não foi sentida pelos consu-
midores que abastecem seus 
carros nos postos de gasolina.

— Os lucros dos postos au-
mentam desmesuradamente 

pela prática desses cartéis, 
que são acordos espúrios, 
ilegais e nocivos que lesam o 
consumidor e a economia do 
país  — argumenta Rose.

A proposta aguarda a suges-
tão de emendas por parte dos 
demais senadores. em caso 
de aprovação, poderá seguir 
diretamente para a a Câmara.

Os municípios geradores 
de energia elétrica serão be-
neficiados com o aumento 
no valor de arrecadação do 
Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). É o que estabelece a 
Lei Complementar 158/2017, 
sancionada pelo presidente 
Michel Temer e publicada no 
Diário Oficial da União no 
último dia 24, quando entrou 
em vigor.

A nova lei advém do Pro-
jeto de Lei do Senado (PLS) 
525/2015 — Complementar, 
aprovado no Senado por 
unanimidade em setembro de 
2015 e votado na Câmara dos 
deputados em fevereiro deste 
ano. A proposta fazia parte 
da Agenda Brasil, pacote de 
medidas em análise no Senado 
para combater a crise no país.

O projeto é de autoria do 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-Pe), relator 
da Comissão especial para 
o Aprimoramento do Pacto 
Federativo, e tem o objetivo de 
compensar a perda de receita 
dos municípios com usinas 
hidrelétricas instaladas e que 
foram afetados pela Medida 
Provisória (MP) 579/2012, que 
reduziu as tarifas vigentes de 
energia elétrica.

A Lei 12.783/2013, prove-
niente da conversão da MP, 
ofereceu às concessionárias 
de geração de energia elétrica 
a possibilidade de prorrogar a 
concessão mediante redução 
das tarifas praticadas e, por-
tanto, também das receitas 
das empresas. O texto destaca 
que a aplicação da lei resultou 
na queda de até 70% do preço 

de venda da energia. Com a 
redução d da tarifa, caiu a ar-
recadação do ICMS decorrente 
da distribuição de energia e 
sua respectiva partilha entre 
os municípios brasileiros.

O relator do projeto, senador 
licenciado Walter Pinheiro 
(PT-BA), explicou que a que-
da na arrecadação afetou os 
municípios que sediam as 
hidrelétricas que aderiram 
ao acordo de reduzir tarifas.

O Brasil tem 175 municípios-
-sede de usinas hidrelétricas. 
dezoito deles, como delmiro 
Gouveia, em Alagoas, e de Pau-
lo Afonso, na Bahia, tiveram 
prejuízos com a mudança da 
lei. A cidade alagoana conta-
bilizou perda de quase R$ 9 
milhões entre 2014 e 2015. Já 
o município baiano teve preju-
ízo de mais de R$ 12 milhões.

O Ministério Público e os 
tribunais de contas da união, 
dos estados e dos municípios 
poderão ser autorizados a 
examinar a movimentação 
bancária de empresas e pesso-
as físicas contratadas pelo po-
der público, desde que tenha 
sido instaurado inquérito ou 
processo administrativo para 
investigar o contrato.

A possibilidade de quebra 
de sigilo bancário nesses casos 

está prevista no PLS 29/2017 
— Complementar, apresen-
tado por Romário (PSB-RJ). 
A matéria aguarda relator na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ)

Também podem ter as con-
tas fiscalizadas o beneficiário 
de subsídios e de incentivo 
fiscal ou creditício, bem como 
as organizações que rece-
bem recursos públicos em 
convênios com prefeituras e 

governos federal ou estadual.
Romário quer dar aos órgãos 

que fiscalizam os gastos pú-
blicos a mesma prerrogativa 
que tem a Receita Federal para 
combater a sonegação. Como 
argumenta, os instrumentos 
de controle da arrecadação de-
vem também estar disponíveis 
“para que cada centavo seja 
aplicado em prol da socieda-
de e no atendimento ao mais 
legítimo interesse público”.

Texto exige que postos 
repassem queda nos preços
Intenção do projeto de Rose de Feitas, que está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando 
emendas, é penalizar o estabelecimento que não fizer chegar os novos valores ao consumidor     

Ao abastecer o carro, nem sempre o consumidor sente diferença de preço dos combustíveis após redução nas refinarias 

Lei veio das dificuldades da Casa da Moeda na produção de cédulas e moedas

Sancionada lei que ajuda cidades com hidrelétricas 

Empresa com contrato público pode perder sigilo

Renovado prazo de MP que 
afeta concessão de rodovias

Nova lei autoriza Banco Central a 
importar cédulas e moedas de real

A Medida Provisória (MP) 
752/2016, que autoriza a 
prorrogação ou relicitação 
de contratos de parceria nos 
setores rodoviário, ferroviário 
e aeroviário, valerá por mais 
60 dias. O ato que prorroga 
a MP foi publicado no dia 24 
no Diário Oficial da União.

A medida provisória, edi-
tada em 25 de novembro 
de 2016, afeta os contratos 
de parceria dos setores de 
transporte que fazem parte 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI).

de acordo com o governo, 
a intenção é viabilizar novos 
investimentos nos transpor-
tes. A prorrogação alcança as 
concessões em andamento. 
Já a relicitação será aplicada 
quando houver problemas 
na execução dos contratos 
de parceria.

Audiências públicas
de acordo com a medida 

provisória, a prorrogação 
de contratos dependerá 
de condições como estudo 
técnico, avaliação prévia 
da administração pública, 
consulta popular, análise do 
Tribunal de Contas da união 
(TCu) e cumprimento das 
metas vigentes.

A comissão mista de depu-

tados federais e senadores 
que analisa a admissibilidade 
da MP 752/2016 planejou 
quatro audiências públicas 
nas próximas semanas. Serão 
debatidos o conteúdo da MP 
e a situação dos transpor-
tes aeroviário, rodoviário e 
 ferroviário.

depois da análise na comis-
são mista, a MP deverá passar 
por votação nos Plenários da 
Câmara dos deputados e do 
Senado. 

Comissão
O presidente da comissão 

é o senador Ataídes Oli-
veira (PSdB-TO) e o vice-
-presidente, o deputado 
federal domingos Sávio 
(PSdB-MG). A relatoria está 
a cargo do deputado Sergio 
Souza (PMdB-PR) e o relator-
-revisor é o senador Wilder 
Morais (PP-GO).

A vigência da medida pro-
visória foi prorrogada de 
acordo com o artigo 10 da Re-
solução 1/2002 do  Congresso 
Nacional. 

Se uma medida provisória 
não for votada na Câmara dos 
deputados e no Senado em 
60 dias após sua edição pelo 
governo, o prazo é automa-
ticamente prorrogado uma 
única vez por igual período.

O Banco Central foi autori-
zado a comprar sem licitação 
cédulas e moedas de real 
fabricadas fora do país. 

A Lei 13.416/2017, que 
regulamenta a permissão, foi 
sancionada pelo presidente 
Michel Temer e publicada 
no dia 24 no Diário Oficial 
da União.

A lei tem origem na Medida 
Provisória (MP) 745/2016, 
que sofreu mudanças e foi 
aprovada no Senado em 
fevereiro.

A condição imposta pela 
norma é que haja situação 
de emergência — quando 
houver inviabilidade de 
atendimento da demanda 
de cédulas e moedas pela 
Casa da Moeda.

O governo argumentou 
que o Banco Central tem 

enfrentado dificuldade por 
causa de limitações técnicas 
e operacionais da Casa da 
Moeda.

Lindbergh Farias (PT-RJ) e 
Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) criticaram a falta de 
critério para a autorização 
da importação. Para os 
senadores, a medida fere a 
soberania nacional. 

Va n e s s a  G r a z z i o t i n 
(PCdoB-AM) afirmou que a 
medida acabaria de uma vez 
com a exclusividade da Casa 
da Moeda na fabricação de 
notas e moedas. 

Alvaro dias (PV-PR) disse 
considerar a medida incons-
titucional, já que não havia 
urgência. Na opinião do se-
nador, não houve problemas 
com matéria-prima, mas in-
competência administrativa.
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O ReGISTRO de medica-
mentos no Brasil pode se 
tornar mais ágil com as regras 
estabelecidas em projeto 
apresentado em fevereiro no 
Senado. O PLS 34/2017, de 
Rose de Freitas (PMdB-eS), 
permite alterações nas em-
balagens e na composição 
de medicamentos para incor-
porar inovações científicas, 
após o registro na autoridade 
sanitária, sem a necessidade 
de nova autorização.

A proposta altera a Lei 
6.360/1976, que dispõe so-
bre a vigilância sanitária dos 
medicamentos, para que a 
modificação dos componentes 
dos remédios seja aprovada 
apenas pelo Ministério da 

Saúde. Pelo projeto, alterações 
nas embalagens e modifica-
ções dos componentes devem 
apenas ser comunicadas à au-
toridade sanitária responsável 
pelo registro do produto, antes 
da comercialização.

A senadora argumenta que 
a demora no registro de me-
dicamentos no Brasil é um 
problema grave, que afeta a 
indústria farmacêutica e a 
população. dados do setor 
produtivo, citados por ela, 
mostram que quase 1.000 dias 
transcorrem até um pedido 
de registro de medicamento 
genérico ser concluído e o 
remédio ser finalmente libe-
rado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

O tempo para liberação de um 
medicamento novo, por sua 
vez, pode chegar a 500 dias.

“Tais prazos são inaceitáveis 
e demonstram que a atuação 
do estado por vezes se opõe à 
efetivação do direito à saúde”, 

justifica a senadora.
ela observou que outras leis 

foram aprovadas para obrigar 
a Anvisa a deliberar de forma 
ágil sobre os pedidos.

O projeto aguarda a apresen-
tação de emendas na Comis-

são de Assuntos Sociais (CAS), 
onde terá votação terminativa. 
Se for aprovado e não houver 
recurso para votação do tex-
to pelo Plenário do Senado, 
poderá seguir para análise da 
Câmara.

um projeto que permite 
ao trabalhador fracionar o 
tempo de férias está na pauta 
na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS). Segundo o PLS 
411/2016, as férias poderão 
ser fatiadas em duas ou três. 
A proposta é do ex-senador 
deca.

A Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) determina 
que o empregado tire apenas 
um período de férias, depois 
de um ano de trabalho. O 
fatiamento das férias pode 
ser feito apenas em casos ex-
cepcionais, mediante acordo 
escrito,  individual ou coletivo.

A proposta tem parecer 
favorável do relator, Wilder 
Morais (PP-GO), que enfatiza 
a evolução das relações de tra-
balho. O senador ressalta que 

um trabalhador comum, com 
família constituída, procurará 
sempre adaptar seu período 
de férias ao convívio familiar 
e ao período escolar dos filhos.

— Com essa possibilidade, 
os empregados poderiam 
administrar melhor as suas 
viagens e adequar os períodos 

às demandas familiares. Férias 
integrais e coletivas tendem a 
remeter os trabalhadores, no 
mês de janeiro fundamental-
mente, para locais turísticos 
que estão lotados e são estres-
santes, além do alto custo, por 
se tratar de alta temporada — 
argumenta o senador.

A proposta diz que o empre-
gado precisa avisar o patrão 
com 30 dias de antecedência. 

As alterações propostas, 
com férias fracionadas em 
até três vezes, poderão ser 
efetivadas mediante acordo 
escrito, individual ou coletivo. 
Na hipótese de opção pelo 
abono pecuniário (venda de 
dez dias de férias), o limite 
será de duas vezes.

Regra e exceção
está previsto o pagamen-

to proporcional do valor 
 referente às férias, com acrés-
cimo de um terço, também 
proporcional aos períodos 
usufruídos.

— Não há uma razão plau-
sível para proibir o fraciona-
mento, exceto casos extremos. 

A maioria dos empregados, 
se consultados, optaria pelo 
fracionamento das férias. 
Nesse sentido, a divisão dos 
períodos de férias, se houver 
interesse dos empregados, 
tende a se tornar uma regra, 
e não a exceção que é hoje — 
avalia Wilder.

A CLT proíbe o parcelamen-
to de férias dos empregados 
menores de 18 anos e maiores 
de 50 anos de idade. O projeto 
suprime essa exigência por en-
tender que o melhor juízo da 
divisão dos períodos é, nesses 
casos, do próprio interessado, 
o empregado.

O PLS 411/2016 tramita em 
caráter terminativo na Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS), 
sem necessidade de passar 
pelo Plenário.

Comissão avalia permissão para trabalhador fatiar férias

Consumidor poderá contar com balança para conferir peso de produto lacrado
Os consumidores poderão contar 

com balanças de precisão nos estabe-
lecimentos comerciais para que pos-
sam conferir o peso das mercadorias 
indicado nas embalagens de produtos 
lacrados. A determinação está prevista 
num projeto em análise na Comissão de 

Meio Ambiente, defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA).

Pela proposta (PLS 21/2017), de 
Rose de Freitas (PMdB-eS), quem 
descumprir a exigência estará sujeito às 
sanções previstas no Código de defesa 
do Consumidor, que vão de multa e 

apreensão do produto até cassação de 
licença do estabelecimento.

A senadora ressalta que diversos 
produtos colocados à disposição para 
o consumo não respeitam a indicação 
do peso indicado no rótulo. Rose ar-
gumenta que o Código de defesa do 

Consumidor prima pela veracidade 
da informação e pelo amplo acesso 
aos dados sobre os produtos e serviços.

O projeto aguarda a indicação de 
relator e terá decisão terminativa na 
CMA — se for aprovado na comissão, 
poderá ir diretamente para a Câmara.

O trabalhador segurado no 
Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) poderá ter ga-
rantida sua permanência no 
emprego por pelo menos um 
ano após o fim do período de 
auxílio-doença. 

Começou a tramitar no 
Senado o PLS 14/2017, que 
prevê o benefício às pessoas 
com câncer. O projeto aguarda 
o recebimento de emendas 
e a designação de relator na 

Comissão de Assuntos Sociais.
de acordo com o autor do 

projeto, eduardo Amorim 
(PSdB-Se), a Constituição tem 
como fundamento a dignida-
de da pessoa humana, o que 
“impõe ao estado a tarefa de 
garantir um patamar civilizató-
rio mínimo de direitos a todos”.

O projeto garante o benefício 
mesmo que a doença tenha se 
iniciado antes da filiação do 
empregado ao RGPS. 

Começou a tramitar na 
Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) projeto de lei que 
inclui a saúde bucal entre as 
políticas públicas do Sistema 
Único de Saúde (SuS).

As alterações propostas 
pelo projeto (PLS 8/2017) 
visam exclusivamente in-
cluir a saúde bucal em toda 
a sua dimensão no SuS e 
sua configuração e descrição 
sucinta como política pública 
de saúde.

 desse modo, a aprovação 

da proposta possibilitará o 
devido amparo legal às ações 
de promoção, proteção e 
recuperação da saúde bucal 
segundo os princípios nortea-
dores do SuS, explica o autor 
do projeto, Humberto Costa 
(PT-Pe).

A iniciativa, de acordo com 
o senador, afasta definitiva-
mente a possibilidade de que 
“o serviço público odontológi-
co padeça, em qualquer parte 
do território pátrio, do retorno 
ao mais intolerável, indigno 

e mutilador ‘tratamento’ 
odontológico que, por muito 
tempo, foi oferecido quase 
que exclusivamente na rede 
pública: a extração dentária”.

Humberto observa, con-
tudo, que o primeiro desafio 
é garantir a perenidade dos 
serviços públicos odontoló-
gicos e a garantia de acesso 
de todos os brasileiros às 
ações integrais, universais 
e gratuitas de saúde bucal, 
em conformidade com o que 
determina a Constituição.

Registro de remédios pode ficar mais rápido
Proposta permite que alterações na embalagem e na composição 
de medicamentos sejam aprovadas apenas pelo Ministério da 
Saúde, sem necessidade de nova autorização da Anvisa

Liberação de medicamentos genéricos pode levar até 1.000 dias no Brasil, segundo dados da indústria farmacêutica

Texto garante emprego por 1 ano 
após auxílio-doença por câncer

Projeto torna saúde bucal política pública do SuS

O relator, Wilder Morais, é favorável ao texto, que permite até 3 períodos de férias
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