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Debatedores dizem 
que MP não resolve 
questão agrária  2

Aprovado, Dia 
Nacional da Ikebana  
volta à Câmara  3

Projeto do trabalho 
intermitente volta 
para comissões  3

Socorro financeiro 
a santas casas vai 
para a Câmara  7

Jovem senador do 
Pará ganha bolsa de 
estudos nos EUA  2

Uso de recursos do 
Sistema S será  
tema de debate  6

Mudanças no Uber 
serão mais dicutidas 
antes de votações  3

Plenário votará 
avaliação de 
políticas públicas  7

Eunício Oliveira preside sessão do Senado que aprovou a criação da Identicação Civil Nacional, que segue para sanção

Sérgio Sá Leitão fala na Comissão de Educação ao lado da senadora Lúcia Vânia

Picciani quer manter o Bolsa Atleta, 
apesar dos cortes no ministério

Marco Tebaldi (2º à esq.) lê o relatório na sessão que elegeu Airton Sandoval (D)

Identificação civil terá 
base de dados nacional

Relator é favorável à diferença 
de preços no cartão e à vista

Senado aprova nome de cineasta 
indicado para a diretoria da Ancine

Única alteração aceita 
pelo deputado Marco Te-
baldi no relatório é a que 
propõe obrigação de in-

formar descontos em local 
visível. O senador Airton 
Sandoval será o presidente 
da comissão especial.  8

Ex-secretário de Cultura 
do Rio, Sérgio Sá Leitão 
recebeu 50 votos favoráveis 
e 4 contrários no Plenário 
do Senado. Pela manhã, ele 
foi sabatinado na Comissão 

de Educação e prometeu 
ampliar transparência e 
incentivar salas de exibição 
nas periferias. Leitão disse 
que o audiovisual vive um 
momento positivo.  4

RG, CPF, título de eleitor e registros biométricos farão parte do sistema que será gerido pela Justiça Eleitoral

Aprovado ontem pelo 
Plenário do Senado, 
segue para agora 

para sanção projeto que 
cria uma base de dados 
nacional com identificação 
de todos os cidadãos. Com 
registros biométricos das 
polícias Federal e civil, a 
Identificação Civil Nacio-
nal será organizada pelo 
Tribunal Superior Eleito-
ral e reunirá informações 
como Registro Geral, Ca-
dastro de Pessoa Física e 
título de eleitor.

Trecho do projeto que 
prevê a criação do Docu-
mento de Identificação 
Nacional será vetado pelo 
presidente Michel Temer, 
segundo o relator, senador 
Antonio Anastasia.  3

Descomplicamos o orçamento público
Acesse www.senado.leg.br/sigabrasil e descubra a mais nova ferramenta 
do Siga Brasil, o SIGABRASIL Painéis.

Mais simplicidade e agilidade para quem deseja saber dados do orçamento federal.

SIGA
BRASIL
Painéis

Especialistas criticam 
nova regra para 
reajuste de remédios

Para novo diretor 
da IFI, Previdência 
consumirá Orçamento

Legado olímpico 
é uma realidade, 
avalia ministro

Consumidor sai prejudi-
cado pela medida provisória 
que permite mudança de 
preços de remédios sem 
datas estabelecidas, segundo 
participantes de debate rea-
lizado ontem pelo Senado.  8

Aprovado ontem para o 
cargo de diretor da Insti-
tuição Fiscal Independente, 
Gabriel de Barros disse que, 
sem a reforma, a Previdência 
absorverá 63% do Orçamen-
to da União em dez anos.  4

O ministro do Esporte, Le-
onardo Picciani, disse ontem 
em audiência que um calen-
dário de eventos esportivos 
e sociais já está sendo posto 
em prática aproveitando os 
equipamentos construídos 
para os Jogos do Rio. Ele 
explicou como atuará a Au-
toridade de Governança do 
Legado Olímpico, criada por 
medida provisória.  5
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A medida provisória que tra-
ta da regularização fundiária 
urbana e rural não resolverá 
a questão agrária no país, 
disseram participantes de 
audiência ontem na comissão 
mista da MP 759/2016. 

Já foram apresentadas 732 
emendas à medida, que pos-
sibilita ao Incra efetuar em 
dinheiro o pagamento das 
terras desapropriadas para 
reforma agrária. O objetivo, 
segundo o governo, é facilitar 
a regularização de lotes e di-
minuir as demandas judiciais.

A MP também uniformiza 
as regras de titulação de terras 
na Amazônia no âmbito do 
Programa Terra Legal, a fim 
de impedir atrasos nos progra-
mas de assentamento. O Incra 
estima que haja mais de 8,7 
mil projetos de assentamento 
pendentes de análise.

Para Cleia Anice Porto, 
assessora da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores Familiares 
(Contag), a determinação 
de que o cadastramento de 
beneficiários da reforma 
agrária seja feito por edital 
público prejudicará milhares 
de famílias acampadas.

O assessor da Casa Civil 
Renato Vieira garantiu que a 
criação do edital de seleção 
não vai preterir nem diminuir 
os direitos dessas famílias e 

que 85% dos agricultores de 
assentamentos rurais não têm 
título de suas terras.

O procurador da República 
Marco Antônio Delfino, de 
Dourados (MS), classificou 
como inconstitucional a 
permissão para o Incra pagar 
em dinheiro as desapropria-
ções, já que a Constituição 
estabelece o pagamento com 
títulos da dívida agrária. Para 
ele, a redução de exigências 
e pré-requisitos ambientais 
pode aumentar os conflitos 
fundiários e o desmatamento 
na Amazônia Legal.

Vieira afirmou que a de-
sapropriação por descum-
primento de função social 
prevista na Constituição não é 
alterada pela MP, que apenas 
cria outra forma de o governo 
adquirir terras.

O representante do Incra, 
Ewerton dos Santos, informou 
que o Brasil tem cerca de 10 
mil assentamentos da reforma 
agrária, que abrigam 1 milhão 
de famílias, das quais apenas 
150 mil têm a titulação das 
terras. A previsão do Incra é 
expedir mais 60 mil títulos de 
propriedade entre 2017 e 2018.

O relator da MP, Romero 
Jucá (PMDB-RR), disse que as 
mudanças diminuirão a bu-
rocracia. Também informou 
que receberá sugestões para 
alterações na MP até o dia 20.

O Congresso analisará me-
dida provisória que obriga o 
registro dos bens constituídos 
em todas as operações no 
mercado financeiro (bancário, 
interbancário e acionário), 
independente da natureza 
do negócio. Segundo a MP 
775/2017, o registro será feito 
nas mesmas entidades re-
gistradoras ou depositárias 
dos ativos negociados, como 
câmaras de custódia de ações.

Ativos constituídos são 
aqueles dados pelo devedor ao 
credor como garantia de ope-
ração. Eles ficam à disposição 
do credor até que a operação 
seja quitada. Sem o registro do 
ativo, o credor não tem direito 
ao bem. No jargão legal, o ato 
de identificar esses bens como 
legalmente vinculados a um 

contrato específico chama-se 
“constituição de gravames e 
ônus”. Hoje, a Lei 12.810/2013, 
alterada pela MP, exige a 
constituição de gravames e 
ônus nas operações apenas 
no mercado acionário e no 
mercado de negociações entre 
os bancos.

Segundo o governo, a exi-
gência deixa de fora o registro 
de ativos constituídos em 
operações entre bancos e 
clientes, como empréstimos 
e investimentos. Por exemplo, 
caso um banco conceda um 
adiantamento a uma empresa 
e tome como garantia duplica-
tas de vendas da empresa, as 
duplicatas não são inscritas em 
nenhum ambiente comparti-
lhado de informações.

Além disso, a Lei 12.810 

permite o registro dos ativos 
constituídos em qualquer en-
tidade ou depositária central. 
A MP restringe a inscrição 
nas mesmas entidades ou 
depositárias onde o ativo foi 
registrado inicialmente.

Com a MP 775, serão ins-
critas todas operações, entre 
os bancos e os clientes, que 
envolvam a constituição de 
gravames e ônus sobre ativos. 

Para o governo, as mudanças 
vão dar mais transparência e 
tornar mais seguras as práticas 
do sistema financeiro. Com 
isso, espera diminuir o risco 
de crédito das operações ban-
cárias, principalmente para 
pequenas e microempresas.

A MP será avaliada por comis-
são mista e, depois, pelos Ple-
nários da Câmara e do Senado.   

RUAN MAGALHãES, 18 anos, 
que foi representante do Pará 
na edição 2016 do Projeto 
Jovem Senador, vai estudar 
no Dartmouth College, uma 
universidade em Hanover, com 
bolsa integral. Ele é o segundo 
participante dessa edição do 
projeto a ser selecionado para 
estudar em uma universidade 
de primeira linha dos Estados 
Unidos. Leonardo Brito, que 
representou Rondônia, foi 
selecionado pela Harvard Uni-
versity, em Cambridge. Os dois 
estudantes da rede pública de 
ensino celebraram a conquista:

— Nós dois estávamos, ao 
mesmo tempo, encerrando 
o Jovem Senador e fazendo 
provas e redações para univer-
sidades no exterior. Quando 
saiu o resultado dele, fiquei 
muito feliz — disse Ruan.

No Jovem Senador, o re-
presentante do Pará foi eleito 
segundo-secretário da Mesa 
Jovem. Ele conta que a amizade 
com Leonardo surgiu porque 
participaram da mesma co-
missão que elaborou o projeto 
para tornar crime inafiançável 
os atos de discriminação ou 
preconceito de procedência 

regional ou identidade cultural.
Segundo ele, a elaboração da 

redação para o projeto — que 
descreveu como uma expe-
riência transformadora — e 
a ida a Brasília foram fatores 
decisivos para definir seu rumo 
profissional.

— Sou o primeiro paraense a 
ser aceito para estudar gradu-
ação em uma universidade da 
Ivy League, que reúne as oito 
mais renomadas dos Estados 
Unidos e da qual Harvard e 
Columbia fazem parte — disse.

Essas duas escolas admiti-
ram Leonardo, que optou por 
Harvard.

Formação
Ruan contou que pretende 

estudar música em Dartmouth, 
e também disciplinas ligadas a 
temas como governo, políticas 
públicas e sustentabilidade.

Ele também foi aprovado, por 
meio do Enem, para os cursos 
de relações internacionais da 
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), em Niterói (RJ), e 
gestão de políticas públicas da 
Universidade de Brasília (UnB).

— Aqui no Pará, passei em 
direito na UFPA [Universida-

de Federal do Pará], letras na 
UEPA [Universidade do Estado 
do Pará] e fui classificado com 
bolsa integral em relações 
internacionais na Unama 
[Universidade da Amazônia] 
e em arquitetura e urbanismo 
na Famaz [Faculdade Metropo-
litana da Amazônia] — listou.

Responsabilidade
Márcia Yukiko, da Secretaria 

de Relações Públicas, diz que o 
Jovem Senador é uma iniciativa 
de responsabilidade social, 
pois abre espaço para o jovem 
refletir, vivenciar e compreen-
der o real exercício da política.

— Eles se redescobrem ao 
vivenciarem a experiência única 
de elaborar leis e encontram no-
vas vias de representatividade.

Para Amana Veloso, também 
da Relações Públicas, proje-
tos como o Jovem Senador 
propiciam uma vantagem 
competitiva aos candidatos a 
essas universidades.

Ruan disse que, desde os 12 
anos, começou a se interessar 
por projetos sociais em seu 
bairro na periferia de Belém, 
com o desejo de mudar a rea-
lidade dos garotos de sua idade 
na comunidade.

A partir do Jovem Senador, 
percebeu que trabalhar com 
políticas públicas, projetos 
sociais e desenvolvimento so-
cial era “o que queria fazer da 
vida”. Para isso, se preparou. Em 
janeiro, participou do encon-
tro de líderes Empoderando a 
Latinoamérica, no México. Um 
ano antes, foi jovem embaixa-
dor, programa da Embaixada 
dos Estados Unidos, e visitou 
Washington e Seattle, onde teve 
contato com ONGs de projetos 
sociais.
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Representante do estado do Pará na edição de 2016 do projeto foi selecionado com bolsa integral para a 
universidade de Dartmouth, onde quer estudar políticas públicas. Aluno de Rondônia vai para Harvard

Mais um jovem senador 
estudará nos Estados Unidos

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
 `CdR  estâncias
8h30 Na pauta, projeto que prevê requisi-
tos para a classificação de estâncias.

 `CAS  Reforma trabalhista
9h Análise de requerimentos e, em segui-
da, audiência sobre a reforma trabalhista, 
com foco no legislado versus negociado.

 `CCJ  Advogado-geral da União
10h A comissão analisa projeto que fixa 
critérios para escolha do advogado-ge-
ral da União.

 `MP 758/2016  Parques nacionais
11h Avaliação de relatório sobre alteração 
de limites dos Parques Nacionais do Ja-
manxim e do Tapajós, no Pará.

 `PlenáRio  Sessão extraordinária
10h30 O Plenário analisa PEC que dispõe so-
bre convalidação de atos administrativos.

 `CRA  Crise da carne
14h Debate sobre a vigilância sanitária e a 
crise na produção de carne. Participam re-
presentantes de veterinários e dos produ-
tores e da indústria exportadora de carne.

 `MP 759/2016  Regularização fundiária
14h30 Audiência sobre regularização fun-
diária de imóveis rurais e urbanos.

 `MP 761/2016  emprego
14h30 Debate sobre modificação e pror-
rogação do Programa de Proteção ao 
Emprego.

Segundo Ruan Magalhães, Jovem Senador ajudou a definir seu futuro profissional 

Medida sobre regularização de 
terras é criticada em audiência

MP muda garantias em operações financeiras

Senador Paulo Rocha (5º à esq.) em reunião da comissão que analisa a MP
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José Medeiros 
(PSD-MT) criti-
cou senadores 
da oposição 
que dizem que 
o governo está 
desmontando a 
Petrobras e acabando com 
a soberania do Brasil, ao 
permitir a venda de terras 
aos estrangeiros.

Sobre a Petrobras, ele 
afirmou que nada tem a 
declarar, uma vez que acre-
dita ter sido nos governos 
do PT que a companhia foi 
mal administrada. Quanto à 
permissão de venda de ter-
ras aos estrangeiros,  avaliou 
que não é isso que vai colo-
car em xeque a soberania 
do país. Também defendeu 
mudanças do governo na 
educação.

Magno Malta 
(PR-ES) criticou 
as intenções do 
ex-presidente 
Lula de concor-
rer à presidên-
cia da Repúbli-
ca. Ele afirmou que o povo 
brasileiro não é bobo e não 
votará novamente em quem, 
para Malta, decepcionou a 
população.

O senador também con-
denou a proposta de refor-
ma política que engloba o 
voto em lista fechada para 
 deputados.

— É um mecanismo para 
aqueles que não têm cora-
gem de colocar a cara na rua.

Malta discorda da criação 
de um fundo para financiar 
as campanhas.

Eduardo Lo-
pes (PRB-RJ) 
chamou a aten-
ção para a “situ-
ação de deses-
pero e preocu-
pação” gerada 
pela criminalidade no Rio 
de Janeiro. Por estatísticas, 
disse, a cada dois dias um 
policial é morto no Rio.

Lopes salientou que o au-
mento dos crimes ocorre em 
vários estados e classificou 
como essencial uma união 
de esforços com o governo 
federal para reforço da se-
gurança pública.

— Temos que unir forças, 
todos os governos, para ter 
uma segurança pública que 
dê à população tranquilida-
de e segurança para viver.

A JUSTIçA ELEITORAL or-
ganizará uma base de dados 
nacional com informações 
de identificação de todos os 
cidadãos para uso de todos 
os órgãos governamentais. É 
o que determina projeto apro-
vado ontem pelo Plenário e 
que segue agora para a sanção 
presidencial (PLC 19/2017).

O projeto também cria o 
Documento de Identificação 
Nacional (DIN). No entanto, o 
relator do texto, senador An-
tonio Anastasia (PSDB-MG), 
adiantou que o presidente 
Michel Temer vetará os artigos 
referentes ao documento.

A Identificação Civil Na-
cional (ICN) reunirá todas as 
informações de identificação 
do cidadão, como o Registro 
Geral (RG), o Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) e o título 
de eleitor. A nova base de da-
dos será gerida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que 
garantirá o acesso à União, aos 
estados, aos municípios e ao 
Poder Legislativo. A integração 

da ICN ocorrerá ainda com 
os registros biométricos das 
polícias Federal e civil.

A proposta veda a comercia-
lização da base de dados da 
ICN. O texto aprovado prevê 
pena de detenção de dois a 
quatro anos, além de multa, 
para o ato. A especificação, 
porém, também estará entre 
os trechos vetados pelo Exe-
cutivo.

O projeto cria ainda um co-
mitê da ICN, composto por três 

representantes do Executivo 
federal, três do TSE, um da 
Câmara dos Deputados, um 
do Senado e um do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

O órgão terá a atribuição 
de recomendar o padrão 
biométrico da ICN; a regra 
de formação do número da 
ICN; os parâmetros técnicos 
e econômico-financeiros da 
prestação dos serviços de con-
ferência de dados que envol-
vam biometria; e as diretrizes 

para administração do Fundo 
da Identificação Civil Nacional, 
também criado pelo projeto.

O fundo será gerido pelo TSE 
para custear o desenvolvimen-
to e a manutenção da ICN e das 
bases de dados que ela utiliza. 
Será composto por dinheiro 
do Orçamento da União e 
da prestação de serviços de 
conferência de dados, por 
valores da aplicação de seus 
recursos e por outras fontes, 
como convênios e doações.

Anastasia ressaltou que a 
unificação dos registros de 
identificação em uma base 
de dados é importante para a 
segurança nacional.

— Sabemos que hoje, sem 
dados biométricos, a carteira 
de identidade, que é extraída 
nos estados, muitas vezes aca-
ba servindo à falsidade e a atos 
ilícitos — explicou o senador.

O líder do governo no Sena-
do, Romero Jucá (PMDB-RR), 
elogiou a medida e destacou 
que ela tem o apoio de todos 
os setores do Estado.

Sistema gerido pela Justiça Eleitoral vai reunir todas as informações que identificam o brasileiro, como RG, CPF e título de eleitor

Aprovada criação de base de dados 
nacional para identificação civil

Medeiros rebate 
críticas sobre 
desmonte de estatal

Malta critica Lula 
e reforma política 
com lista fechada

Lopes pede esforço 
de governos contra 
criminalidade
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Plenário aprovou o projeto, encaminhado à sanção de Temer, que anunciou vetos

Eunício defende mais discussão sobre projetos polêmicos antes de votações

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, afirmou 
ontem que o projeto que 
regulamenta aplicativos 
de transporte remunerado, 
como Uber e Cabify, não 
entrará na pauta de votações 
do Senado enquanto não for 
debatido nas comissões.

O Projeto de Lei da Câmara 
28/2017 foi aprovado pelos 
deputados e prevê mudança 
nas regras de funcionamento 
dos aplicativos. Entre as 
alterações, está a exigência 
de autorização prévia das 
prefeituras. 

Eunício disse não saber 
ainda se os projetos sobre 
o tema que já tramitam no  
Senado terão prioridade  
sobre o texto que veio da 
Câmara. São eles o PLS 
530/2015, do senador Ri-
cardo Ferraço (PSDB-ES), e 
o PLS 726/2015, do senador 
Lasier Martins (PSD-RS).

— As comissões é que vão 
debater, é que vão discutir. 
Não sei qual texto que voltará 
das comissões. Precisamos 
saber primeiro que texto vai 
vir das comissões, se não eu 
vou estar antecipando posi-
ções e votos dos senadores 
— explicou.

O presidente do Senado 
defendeu também que o 
debate de propostas polê-
micas deve ser feito com um 
número maior de parlamen-
tares. Ele se referia ao projeto 
de Lei de Migração (SCD 
7/2016) e o da jornada de 
trabalho intermitente (PLS 
218/2016), que só deverão 
ser votados na próxima 
semana.

— Votar matéria polêmica 
com quorum baixo não é 
adequado. Como nós temos 
a Semana Santa, muitos 
companheiros e companhei-
ras estão viajando.

O Senado aprovou ontem, 
em turno suplementar, o PLC 
55/2008, que cria o Dia Nacio-
nal da Ikebana. A data, a ser 
celebrada em 23 de setembro, 
início da primavera, tem o 
objetivo de difundir e celebrar 
a cultura dos arranjos florais, 
como elementos de harmoni-
zação e embelezamento dos 

ambientes e da convivência.
A proposta, votada na quin-

ta-feira, precisou passar por 
votação em turno suplementar 
por ter sido aprovada na forma 
de substitutivo da ex-senadora 
Fátima Cleide. O texto original 
é do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). O 
projeto volta para a Câmara.

Em pauta ontem no Plenário, 
o projeto que institui o contrato 
de trabalho intermitente voltará 
para análise das Comissões de 
Assuntos Sociais (CAS) e de 
Constituição e Justiça (CCJ). Os 
requerimentos foram aprova-
dos pelos senadores.

O PLS 218/2016, de Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), inclui na 
CLT a modalidade de contrato 
intermitente, que remunera 
pelas horas trabalhadas. Pre-
sidente da CAS, Marta Suplicy 
(PMDB-SP) defendeu a dis-
cussão do texto pela comissão.

— A CAS está plenamente 
instruída para votar o projeto. 
Tivemos audiência pública. 
Tivemos o relatório lido pelo 
senador Armando Monteiro 
[PTB-PE]. E [o projeto] foi sub-
metido à vista coletiva.

Na CAS, o texto recebeu 
parecer favorável do relator, 
com modificações. Diante da 

inclusão do texto na pauta 
do Plenário, Paulo Paim (PT-
RS), que havia dado voto em 
separado na CAS, apresentou 
requerimentos para que o pro-
jeto fosse analisado pelas Co-
missões de Direitos Humanos 
(CDH), de Desenvolvimento 
Regional (CDR) e de Assuntos 
Econômicos (CAE). De licença 
médica, foi substituído por 
Gleisi Hoffmann (PT-PR) na 
defesa da análise mais ampla.

— Estamos tendo uma ofen-
siva em cima dos direitos traba-
lhistas e sociais. Não podemos 
fazer isso nessa rapidez.

Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) também defendeu ampliar 
o debate. Para garantir acordo, 
o líder do governo, Romero 
Jucá (PMDB-RR), aceitou que 
o projeto retornasse à CAS e à 
CCJ. A única ressalva foi para 
que Armando, relator na CAS, 
também relatasse o texto na CCJ.

Comissões deverão debater 
mudanças no Uber, diz Eunício

Senado aprova turno suplementar 
de proposta que cria Dia da Ikebana

Projeto sobre contrato de trabalho 
intermitente será mais discutido
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Sem alteração nas regras 
atuais, a Previdência vai ab-
sorver 63% do Orçamento 
da União em dez anos. A 
previsão foi feita em sabatina 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) ontem pelo 
economista Gabriel Leal de 
Barros, aprovado para o cargo 
de diretor da Instituição Fiscal 
Independente (IFI). 

Para mostrar “o tamanho e 
a complexidade” da questão, 
Barros afirmou que o Rio de 
Janeiro divulgou um relatório 
segundo o qual gasta 63% da 
sua receita no pagamento da 
folha de salários.

A simulação do avanço dos 
gastos previdenciários no 
Orçamento da União, como 
esclareceu o economista, 
foi feita pela IFI e mostra “o 
quão complexa pode se tor-

nar a situação fiscal do Brasil 
se não for feita a reforma da 
Previdência”. Hoje, a Previ-
dência já custa quase 50% do 
Orçamento da União. Com o 
Benefício de Prestação Conti-
nuada, ultrapassa 50%, disse.

Em resposta a Simone Tebet 
(PMDB-MS), o indicado para 
a IFI afirmou que o teto de 

gastos previsto na Emenda 
Constitucional 95 só será 
cumprido se houver reforma 
da Previdência.

— Sem uma reforma da Pre-
vidência, em 2019 e 2020 o país 
vai precisar apertar tanto ou-
tras despesas para não violar o 
teto, que fica inviável cumprir 
a Emenda Constitucional 95.

Barros considerou interes-
sante a sugestão do senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(PSB-PE) de incluir na reforma 
um dispositivo obrigando uma 
revisão do tema a cada cinco 
anos, como faz o Japão. Para 
o economista, o país deveria 
fazer revisões sistemáticas 
de todas as suas políticas 
públicas, a fim de redefinir 
prioridades.

— Infelizmente, o país avalia 
pouco o custo-benefício de 
suas regras e de suas políticas 
públicas em geral.

O senador Armando Montei-
ro (PTB-PE) perguntou sobre 
a necessidade de atualização 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e lamentou que, 
com essa norma considerada 
rígida, o país tenha chegado a 
“uma situação de desajuste tão 

agudo” como a atual. Barros 
concordou que a LRF precisa 
passar por uma readequação, 
mas chamou a atenção para 
as diferenças de interpretação 
produzidas pela “miopia em 
torno da situação fiscal atual, 
especialmente nos estados”.

O economista disse que o se-
nador Ricardo Ferraço (PSDB-
ES) apresentou uma proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC 40/2016) para evitar o 
problema. Segundo Barros, em 
alguns estados houve leituras 
diferentes do que estabelece a 
LRF. A distorção, disse, acabou 
por mascarar a realidade.

— A PEC é importante para 
que a sociedade possa, de 
fato, ter o diagnóstico claro do 
tamanho do desequilíbrio e, 
a partir daí, de ações a tomar 
para superar essa dificuldade.
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A INDICAçãO DE Sérgio 
Henrique Sá Leitão Filho para 
o cargo de diretor da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine) 
foi aprovada ontem pelo Ple-
nário, com 50 votos favoráveis, 
4 contrários e 1 abstenção. A 
aprovação será comunicada 
à Presidência da República.

Sá Leitão é cineasta e já ocu-
pou a diretoria da Ancine entre 
os anos de 2007 e 2008. Ele 
vai ocupar a vaga de Rosana 
dos Santos Alcântara, que já 
encerrou seu mandato. 

Pela manhã, Sá Leitão foi 
sabatinado na Comissão de 
Educação (CE), que aprovou 
a indicação e um pedido de 
urgência para que o nome 
fosse analisado ainda ontem 
pelo Plenário. A indicação foi 
relatada por Roberto Muniz 
(PP-BA), que considerou o 
currículo do produtor compa-
tível com a vaga de dirigente 
da agência.

Antes da sabatina, Sá Leitão 
e Roberto Muniz foram recebi-
do pelo presidente do Senado, 
Eunício Oliveira.

Setor em alta
Durante a sabatina na CE, 

Sá Leitão destacou que o setor 
audiovisual vive um momento 
positivo no país e no exterior, 
com uma taxa de crescimento 
no Brasil de 8%.

De acordo com ele, nos 15 
anos de existência da Ancine, 
o Brasil passou de 29 para 143 
filmes nacionais lançados por 
ano nos cinemas; de 8% para 
14% de participação na bilhe-
teria; de 1,6 mil para 3,1 mil 
salas de cinema; de 91 milhões 
para 190 milhões de ingressos 
vendidos para todos os tipos 
de filmes; de 3,5 milhões para 
19 milhões de assinantes de 
TVs pagas; e de 2 milhões 
para 165,5 milhões de acessos 

a conteúdos audiovisuais em 
banda larga.

Sá Leitão afirmou que pre-
tende dar mais eficiência 
e transparência à Ancine. 
A agência, disse, ainda é a 
única que não transmite suas 
reuniões deliberativas para o 
público externo. Ele disse que 
pretende dar publicidade a 
essas reuniões, num primeiro 
momento pela internet, e, no 
futuro, com a participação 
presencial do público.

Para o produtor, a Ancine 
deve ampliar e aperfeiçoar 
sua política de fomento, bus-
cando a sustentabilidade das 
empresas do setor. .

Descentralização
A agência, em sua opinião, 

deve também incentivar a 
produção regional, ter menos 
burocracia e apostar nas novas 
tecnologias para impulsionar 
as produções audiovisuais.

Os senadores que arguiram 
o indicado na sabatina se mos-
tram interessados na regiona-
lização ou na descentralização 
da produção audiovisual e na 
desburocratização da Ancine. 

Roberto Muniz, ressaltou 
a importância de que se faça 

valer a Lei do Audiovisual, que 
garante 30% dos recursos da 
Ancine e do Fundo Setorial 
do Audiovisual (FSA) para 
as Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.

— Essa é uma solicitação 
muito grande do coletivo de 
produtores, de empresas, de 
cineastas e diretores dessas 
regiões, que querem ver, 
através da transparência e 
desburocratização, a possi-
bilidade de acompanhar esse 
que é um direito já colocado 
pela lei — afirmou o senador.

Cinemateca
Fátima Bezerra (PT-RN) 

questionou Sá Leitão sobre 
o Projeto da Cinemateca 
Nacional. Ela citou o projeto 
da Cinemateca Potiguar, da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

Lídice da Mata (PSB-BA) 
perguntou ao produtor se, 
diante das maiores críticas 
que se fazem à Ancine — a 
burocracia e a concentração na 
distribuição de recursos —, ele 
fará um trabalho voltado à des-
concentração desses recursos. 
O senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) foi na mesma linha 

e reivindicou mais recursos 
para Minas Gerais.

Sá Leitão disse que terá um 
compromisso com a ideia de 
contemplar todo o território do 
país e que a desburocratização 
é essencial. Ele afirmou que 
pretende revisar todas as ins-
truções normativas da Ancine 
para destravar a agência e fazer 
com que ela realize com exce-
lência suas atribuições legais.

O indicado disse que pre-
tende incentivar a criação de 
cinemas em comunidades, 
periferias e em cidades onde 
ainda não há salas de cinema, 
buscando uma democratiza-
ção do audiovisual. 

Sá Leitão disse que defen-
derá que ao menos 5% do FSA 
sejam empregados numa po-
lítica nacional de preservação 
e conservação de filmes, por 
meio da Cinemateca Nacional.

— Como a Ancine é gestora 
do fundo, ela pode empregar 
os recursos para que isso acon-
teça. Assumo o compromisso 
de lutar por essa bandeira.

Experiência
Aos senadores, Sá Leitão fez 

um histórico de seu trabalho 
em vários setores ligados ao 

audiovisual. Recentemente, foi 
diretor da produtora Escarlate 
e do Cine Odeon, no Rio de 
Janeiro.

Ele coordenou a revitaliza-
ção do Cine Odeon em 2015 
e também o processo de 
transformação da produtora 
AfroRaggae Audiovisual, da 
ONG AfroReggae.

Sá Leitão também foi se-
cretário municipal de Cultura 
no Rio de Janeiro e, no cargo, 
coordenou a revitalização 
da produtora Rio Filme, que 
se transformou na segunda 
maior investidora do cinema 
brasileiro.

— Entre 2009 e 2014, a Rio-
Filme investiu R$ 185 milhões 
em 484 projetos de empresas 
de audiovisual, gerando R$ 2,2 
bilhões em PIB para o país e 32 
mil postos de trabalho. Cada 
R$ 1 investido pela Rio Filme  
atraiu R$ 6,3 de outras fontes 
e gerou R$ 30 em PIB para o 
país, R$ 3,57 em imposto e   
R$ 1,04 em receitas para em-
presa. Acho números muito 
significativos porque demons-
tram que o investimento na 
indústria audiovisual é um 
investimento no desenvolvi-
mento do país — afirmou.

Senado aprova Sérgio Sá Leitão para Ancine
Ex-secretário de Cultura do Rio será um dos diretores da Agência Nacional do Cinema e promete ampliar transparência e incentivar a criação de salas de exibição nas periferias 

Pela manhã, o cineasta Sérgio Sá Leitão (à mesa) foi sabatinado e aprovado pela Comissão de Educação, em reunião presidida pela senadora Lídice da Mata (D)

Ao lado de Jereissati e Garibaldi Alves Filho, Barros (E) foi sabatinado na CAE

Previdência pode custar 63% do Orçamento, diz economista
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O MINISTRO DO Esporte, Leonardo 
Picciani, apresentou à Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte (CE) o 
projeto do governo para lidar com 
o legado dos equipamentos de in-
fraestrutura dos Jogos Olímpicos de 
2016. Com a cessão do Rio de Janeiro 
à União, por 25 anos, do Velódromo, 
das Arenas Cariocas 1 e 2 e do Centro 
Olímpico de Tênis, um calendário es-
portivo e de eventos sociais já começa 
a ser colocado em prática, explicou o 
ministro em audiência ontem.

— Temos mais de duas dezenas de 
demandas de datas de competição 
esportiva e eventos de treinamento 
e algumas solicitações para eventos 
culturais. A preferência sempre será 
para o calendário esportivo e atividades 
do esporte — informou.

A Prefeitura do Rio de Janeiro man-
terá alguns equipamentos sob sua 
gestão, como o Parque Radical, do 
ciclismo de BMX e de canoagem, para 
uso esportivo e social, informou. Já as 
piscinas do estádio aquático terão nova 
destinação. A que está sob gestão da 
Prefeitura do Rio deve ser destinada 
a Palmas. As geridas pelo ministério 
devem ser destinadas a Manaus, Gua-
ratinguetá (SP) e Salvador.

Picciani citou outro projeto em anda-
mento para integrar a Rede Nacional de 
Treinamento. Um software vai conectar 
atletas de todas as regiões brasileiras, 
de iniciantes aos de alto rendimen-
to, que poderão identificar nas suas 
regiões os centros de treinamento, 
os outros atletas que atuam neles, os 
treinadores e os equipamentos onde 
praticar sua modalidade esportiva. 
Isso poderá, dependendo da demanda, 
facilitar e direcionar o investimento.

— Vai dar uma visão de qual moda-
lidade é mais praticada na região, para 
investimentos futuros — exemplificou.

Governança
O ministro também debateu com 

os senadores a transformação da Au-
toridade Pública Olímpica (APO) na 
Autoridade de Governança do Legado 
Olímpico (Aglo), responsável pela ma-
nutenção e adequação das instalações 
olímpicas e paraolímpicas. A mudança 
está sendo feita por meio de medida 
provisória que ainda será avaliada pelo 
Congresso (MP 771/2017).

A Aglo ficará responsável por elabo-
rar o plano de utilização das instala-
ções esportivas, sujeito a supervisão e 
aprovação do Ministério do Esporte. 
A ideia é serem usadas para eventos 
religiosos, recreativos, culturais ou 
educacionais. Também há previsão de 

concessão de uso dessas áreas.
Picciani destacou ainda a redução 

de custos com a extinção da APO. Do 
total de 181 cargos e funções, 86 estão 
sendo eliminados, o que representa 
economia de R$ 9,6 milhões.

Fátima Bezerra (PT-RN) discordou 
da economia e afirmou estarem 
sendo eliminados cargos de salários 
mais baixos da APO e mantidos os de 
remuneração mais elevada na Aglo.

Estádios
Roberto Muniz (PP-BA) pediu aten-

ção do Ministério do Esporte também 
para o legado da Copa do Mundo, com 
os estádios abandonados e depredados 
em todo o país. Solicitou ainda ajuda 
no combate à violência nos estádios, 
que vem constantemente atingindo 
pessoas inocentes e torcedores que 
estão deixando de prestigiar seus times 

por medo de agressões.
Picciani informou que o Ministério 

mantém diálogo com a Justiça e os go-
vernos estaduais e defendeu a adoção 
de medidas contra quem comete os 
atos de violência.

— São sempre os mesmos marginais 
que causam prejuízos à sociedade e 
devem ser identificados e isolados.

Bolsa Atleta
Mesmo com o contingenciamento, 

que reduziu em 51% os recursos do 
ministério, Picciani defendeu a ma-
nutenção integral do programa Bolsa 
Atleta, pois encerrá-lo traria mais 
prejuízos.

— Restou ao Ministério pouco mais 
de R$ 1 bilhão de orçamento. Mas a 
interrupção do Bolsa-Atleta teria efeito 
direto na preparação para o próximo 
ciclo olímpico — explicou.

Picciani destacou a criação de uma rede nacional de treinamento de atletas e a cessão pelo Rio de Janeiro de equipamentos para uso da União e de outras prefeituras

Ministro apresenta projetos do legado olímpico

Picciani explica a transformação da Autoridade Pública Olímpica em órgão de governança, em reunião presidida por Lúcia Vânia, ao lado de Pedro Chaves

Base nacional comum curricular não foi 
discutida com envolvidos, afirma Fátima

Humberto Costa critica terceirização e 
reformas previdenciária e trabalhista

Lídice da Mata defende percentuais 
obrigatórios de cacau nos chocolotes

Waldemir Moka celebra aniversário da 
cidade de Coxim, em Mato Grosso do Sul

Airton Sandoval condena tentativa de 
privatização da faculdade de Franca

Ataídes pede corte na taxa Selic e diz que 
aumento de juros não contém a inflação

O  g o v e r n o 
lançou a base 
nacional comum 
curricular sem 
discutir com os 
atores envolvi-
dos na educação os obje-
tivos e princípios a serem 
seguidos, afirmou Fátima 
Bezerra (PT-RN).

Segundo a senadora, 
ficou evidenciada uma 
postura meramente ge-
rencialista, voltada ao 

alcance de metas, 
sem considerar o 
contexto socioe-
conômico dos es-
tudantes nem dar 
condições para 

escolas e professores 
cumprirem o previsto.

— Será elaborado um 
ranking para desmorali-
zar escolas públicas, am-
pliar a segregação social 
e fomentar o mercado de 
ensino privado — disse.

Na avaliação 
de Humberto 
Costa (P-PE), o 
presidente Mi-
chel Temer ata-
cou diretamente 
os trabalhadores com o 
projeto que autoriza a 
terceirização irrestrita 
de mão de obra e com 
as propostas de reformas 
previdenciária e traba-
lhista que apresentou 
para serem analisadas 

pelo Congresso.
O senador disse 

que os projetos do 
governo equiparam 
as leis trabalhis-
tas às adotadas no 

início do século passado, 
com “empastelamento” 
dos sindicatos e acordos 
coletivos nos quais a par-
te mais fraca é sempre a 
dos empregados, que não 
terão mais legislação que 
os defenda.

O fortalecimento da 
Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura 
Cacaueira (Ceplac) foi 
defendido por Lídice 
da Mata (PSB-BA). A 
senadora pediu a apro-
vação de projeto (PLS 
93/2015) de sua autoria 
que exige mínimo de 
35% de amêndoa de ca-
cau na composição dos 
produtos vendidos sob o 
rótulo de chocolate.

De acordo com Lídice, 
o percentual mínimo de 
cacau é uma questão 
de economia, saúde e 
defesa do consumidor.

— Essa referência fará 
com que nosso choco-
late alcance padrão de 
competitividade inter-
nacional.

A senadora também 
relatou o Encontro Na-
cional do Forró, em Cruz 
das Almas (BA).

O aniversário 
de 119 anos de 
Coxim (MS) foi 
comemorado 
por Waldemir 
Moka (PMDB-
MS). De acordo com o 
senador, a cidade, que 
tem mais de 33 mil ha-
bitantes, é o ponto de 
entrada do Pantanal 
sul-mato-grossense.

Moka visitou a cidade 
no último fim de sema-

na e participou da 
inauguração de 
obras. Ele destacou 
o lançamento do 
centro de atenção 
psicossocial (Caps) 

que atenderá pessoas 
com problemas de saú-
de mental e vícios em 
álcool ou outras drogas. 
Segundo o senador, a 
população será atendida 
por uma equipe multi-
disciplinar.

As faculdades muni-
cipais são autarquias 
sem intenção de lucro e 
com bom índice de de-
sempenho na educação 
superior, afirmou Airton 
Sandoval (PMDB-SP).

O senador considerou 
inaceitável a tentativa 
de privatização da Fa-
culdade de Direito e do 
Centro Universitário de 
Franca (SP), proposta 
em projeto do vereador 

Corrêa Neves. Sandoval 
se solidarizou com edu-
cadores e estudantes que 
protestaram na Câmara 
Municipal.

— Não vamos nos dei-
xar enganar por artima-
nhas para surrupiar o di-
reito dos jovens ao acesso 
popular e democrático 
a essas faculdades que 
tanto contribuíram para 
o desenvolvimento de 
Franca — afirmou.

O aumento da taxa 
de juros não resulta em 
contenção da inflação, 
porque leva a menor pro-
dução e menor consumo, 
disse Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO). Segundo ele, 
o corte na taxa Selic pelo 
Banco Central valorizará 
o dinheiro na mão dos 
consumidores, estimu-
lando o crescimento.

— No governo do pre-
sidente José Sarney, as 

taxas de juros e a inflação 
atingiram percentuais 
exorbitantes. Com Fer-
nando Collor, mantive-
ram-se em patamares 
altíssimos. Nos governos 
posteriores, o país con-
seguiu juros e inflação 
menores. Mesmo assim, 
o Brasil permaneceu com 
os mais altos juros reais 
do mundo. Temer está 
derrubando a Selic, mas 
é preciso ter mais pressa.
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A COMISSãO DE Transparên-
cia, Governança, Fiscalização 
e Controle e Defesa do Consu-
midor (CFTC) aprovou ontem 
a realização de audiência 
pública para discutir a trans-
parência no uso dos recursos e 
demais assuntos relacionados 
ao Sistema S.

O sistema reúne organiza-
ções das entidades corpora-
tivas voltadas para o treina-
mento profissional, assistência 
social, consultoria, pesquisa 
e assistência técnica, como o 
Sesc, Senai, Sesi e Senac.

O senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO), presidente da 
comissão e autor do requeri-
mento, explicou que o objetivo 
é jogar luz sobre a aplicação de 
recursos públicos utilizados 
pelo sistema, que tem origem 
na arrecadação de contribui-
ções sociais.

— É um rio de dinheiro. 
Representa o sexto orçamento 
hoje, do governo federal. Eles 
têm um orçamento somente 
menor do que o da saúde, da 
educação, da Previdência, do 
trabalho e da defesa. Então, 
vamos chamá-los para ver 
onde estão aplicando esses 

R$ 30 bilhões — explicou o 
parlamentar.

Entre os convidados, estão 
os presidentes das Confede-
rações da Indústria, do Co-
mércio, da Agricultura e dos 
Transportes e outras institui-
ções que mantêm o sistema.

Consumidor
Também foram aprovados 

outros cinco requerimentos do 
senador Ataídes Oliveira para 

audiência públicas, embora as 
datas ainda não tenham sido 
marcadas.

Entre elas, está a que discuti-
rá a resolução da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) 
que permite às companhias 
aéreas cobrar pelo despacho 
de bagagem dos passageiros. 

Foram convidados o diretor 
da Anac, José Ricardo Pataro 
Botelho de Queiroz; a presi-
dente do Conselho Diretor do 

Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor, Marilena 
Lazzarini; e o presidente da 
Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas, Eduardo 
Sanovicz.

Outra audiência vai debater 
as altas taxas de juros cobradas 
pelas principais bandeiras 
de cartões de crédito, com a 
participação de representan-
tes de empresas, de bancos 
administradores de cartões e 

de entidades e órgãos públicos 
de defesa do consumidor.

Uma terceira audiência 
pública tratará das denúncias 
referentes à Operação Carne 
Fraca, deflagrada pela Polícia 
Federal, com a participação, 
entre outros convidados, do 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot.

A situação administrativa e 
financeira da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos 
(ECT) e as obras da Ferrovia 
Transnordestina, da Ferrovia 
Norte-Sul e da transposição 
do Rio São Francisco também 
serão temas de audiências na 
comissão.

Atribuições
A reunião de ontem foi a 

primeira do ano da CFTC, já 
estando em vigor a mudança 
de atribuições aprovada pelo 
Plenário do Senado. A antiga 
Comissão de Transparência 
e Governança passa a tratar 
também das questões de Fis-
calização e Controle e Defesa 
do Consumidor. Segundo Ata-
ídes, a comissão deverá iniciar 
na próxima semana o exame 
de projetos de lei.
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Segundo o senador Ataídes, que preside a Comissão de Transparência, trata-se do sexto orçamento do governo, com origem em contribuições sociais que somam R$ 30 bilhões

Audiência debaterá orçamento do Sistema S

Ataídes conduz reunião que aprovou outros debates sobre temas como cobrança de bagagem aérea e juros de cartões

Alvaro sugere que se 
criem opções para 
quem paga o Funrural

Amorim pede ações 
do governo de Sergipe 
contra violência

Capiberibe defende 
criação de fundo para 
segurança pública

Gurgacz aponta crise 
de gestão e quer 
reforma do Estado 

Jorge Viana condena 
proposta de venda de 
terras a estrangeiros

Alvaro Dias 
(PV-PR) sugeriu 
que o governo 
apresente ao 
Congresso uma 
proposta para 
tornar flexível o pagamento 
do Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funru-
ral). O imposto foi tornado 
constitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Para o senador, o governo 
deve dar ao produtor a op-
ção entre o recolhimento do 
imposto com base na receita 
ou na folha de pagamentos. 
O senador acredita que a 
medida estimulará o setor do 
agronegócio.

— A prosperidade do agro-
negócio significa a prosperi-
dade do país, das famílias, dos 
estados e do Brasil — afirmou.

Em discurso 
em Plenário on-
tem, Eduardo 
Amorim (PSDB-
SE) lamentou a 
situação crítica 
da segurança pública em seu 
estado. De acordo com o sena-
dor, mesmo com a chegada de 
agentes da Força Nacional, o 
cenário não melhorou.

Amorim criticou a falta de 
ação do governo do estado. 
Ele citou ranking divulgado 
por uma ONG mexicana que 
aponta Aracaju como a 12ª 
colocada entre as 50 cidades 
mais violentas do mundo. O 
senador cobrou a nomeação 
de profissionais aprovados 
em concurso.

— A quem interessa uma po-
lícia com efetivo insuficiente e 
desequipada? — questionou.

A proposta de 
emenda à Cons-
tituição (PEC) 
que institui o 
Fundo Nacional 
de Desenvolvi-
mento da Segurança Pública 
foi defendida ontem pelo sena-
dor João Capiberibe (PSB-AP), 
autor do texto. 

De acordo com a PEC 
24/2012, o fundo seria for-
mado com recursos dos im-
postos cobrados da indústria 
de armas e material bélico, 
além de uma parte do lucro 
líquido de bancos e institui-
ções financeiras. 

 — Para se ter uma política 
[de segurança] definitiva e 
permanente, é necessário 
ter um orçamento garantido. 
Daí a importância de vincular 
recursos nesse momento.

Uma ampla 
reforma do Esta-
do é necessária 
para evitar pre-
juízos à socie-
dade brasileira, 
como no caso das obras parali-
sadas. A avaliação é do senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO).

Ele citou levantamento feito 
sobre informações de 2016 do 
Tribunal de Contas da União 
e dos tribunais de contas dos 
estados segundo o qual há 
cerca de 5 mil obras públicas 
paradas, que correspondem a 
cerca de R$ 15 bilhões. 

— Como muitos falam, não 
é só a crise política que está 
agravando a crise econômica. 
A crise de gestão, o excesso de 
burocracia são as principais 
causas do atraso estrutural do 
Brasil — afirmou.

O senador Jor-
ge Viana (PT-AC) 
demonstrou pre-
ocupação com a 
proposta do go-
verno de liberar 
a exploração da Amazônia e 
de vender terras brasileiras 
a estrangeiros. Ao dizer que 
o solo faz parte da soberania 
nacional, o senador comparou 
a medida ao desmonte de es-
tatais como a Petrobras.

Para Jorge Viana, o projeto é 
criminoso, pela falta de trans-
parência do governo Temer.

— Este país começou des-
truindo tudo para exportar 
pau-brasil. Depois, foram para 
o ouro e para o diamante. Não 
deu certo. O minério de ferro 
é exportado da maneira que é. 
E agora nós estamos vivendo 
esse drama — lamentou.
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O SOCORRO àS santas casas de mi-
sericórdia e outras instituições filan-
trópicas que atendem pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), com linhas de 
crédito subsidiado, foi aprovado ontem 
em decisão final pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). Portan-
to, deve seguir direto para a Câmara 
se não houver recurso para que seja 
examinado pelo Plenário. 

O autor do PLS 755/2015, senador 
José Serra (PSDB-SP), comparou a 
iniciativa ao Proer, programa que 
reestruturou e fortaleceu o sistema 
financeiro no governo Fernando 
Henrique Cardoso. Com dívidas 
estimadas em mais de R$ 21 bilhões 
em 2015, as santas casas correm o 
risco de descontinuidade do traba-
lho, segundo Serra. Essas entidades 
administram mais de 2 mil estabe-
lecimentos hospitalares sem fins 
lucrativos no país, o que representa 
um terço do total de hospitais. 

Capital de giro
O projeto cria o Programa Pró-Santas 

Casas,  com recursos subsidiados para 
capital de giro e investimentos em es-
trutura de atendimento aos usuários do 

SUS.  Os empréstimos equalizados pela 
União, como no crédito rural, devem 
ser oferecidos por todos os bancos 
oficiais federais.

Para capital de giro e custeio, os juros  
serão correspondentes à Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP), com prazo mínimo 
de carência de seis meses e  amortização 
em cinco anos. Para investimentos e 
reestruturação patrimonial, a taxa é de 

0,5% ao ano, com prazo de carência de 
dois anos e amortização em 15 anos. 

A relatora, Lúcia Vânia (PSB-GO), 
acolheu duas emendas de Eduardo 
Braga (PMDB-AM), que pediu vista da 
matéria em 28 de março. Ela  queria 
eliminar a exigência de apresentação 
de plano de reforma administrativa 
como condição de acesso ao programa, 
prevista no texto original.  Mas acolheu 

emenda de Braga que passa a exigir um 
“plano de gestão”. A outra emenda de 
Braga limita o socorro financeiro ao 
estoque da dívida.

Lúcia Vânia manteve a exigência de 
que os hospitais observem o compro-
misso de prestar seus serviços ao SUS 
no percentual mínimo de 60%. Em 
caso de descumprimento, a entidade 
será punida com a elevação em seis 
pontos percentuais dos juros pactu-
ados no financiamento, enquanto 
durar o não atendimento, conforme 
emenda da relatora.   

Ela modificou a proposta para per-
mitir que filantrópicas hospitalares 
inadimplentes com a União tenham 
acesso ao programa, desde que os 
recursos liberados sejam usados para 
quitar os débitos tributários. 

Outra emenda assegura plena 
participação das entidades hospi-
talares beneficentes no programa, 
mesmo que elas tenham operações 
anteriores,renegociação de saldos 
devedores e estejam inadimplentes. 
Os recursos do BNDES poderão ser 
operados por outros bancos oficiais, 
como a Caixa Econômica Federal e o 
Banco do Brasil.

Para contribuir na trans-
parência na gestão fiscal,  
pelo menos dois programas, 
projetos ou atividades de 
relevante impacto colocados 
em prática pela União e por 
estados e municípios acima 
de 200 mil habitantes deverão 
ser avaliados a cada ano. É o 
que determina o Projeto de Lei 
do Senado 185/2016 — Com-
plementar, aprovado ontem 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) e que agora 
vai ao Plenário.

A proposta aprimora a Lei 
de Responsabilidade Fiscal  e 
impõe a necessidade de aferir 
a qualidade e a eficiência de 
determinadas políticas públi-
cas, se vale a pena mantê-las e 
se a relação custo-benefício é 
vantajosa para o poder públi-
co. A avaliação deve comparar 
objetivos e resultados e os 
custos previstos e efetivos. Os 
resultados devem ser públicos 
e de fácil acesso à população.

Segundo o autor, Paulo 
Bauer (PSDB-SC), políticas 
públicas de várias áreas, 
como educação, ciência e 
tecnologia, assistência social, 

reforma agrária e saúde, são 
implementadas sem que os 
programas sejam avaliados 
periodicamente. “O gasto só 
cresce e o contribuinte não 
sabe se o dinheiro está sendo 
bem aplicado”, opinou.

Para Bauer, gastos expansio-
nistas como o Financiamento 
Estudantil (Fies), o Ciência 
sem Fronteiras e o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec)
cresceram muito em pouco 
tempo e, de repente, desa-
baram por falta de verbas, 
sem haver avaliação que 
recomendasse o aumento do 
investimento ao longo dos 

anos. Mencionou também os 
programas de crédito subsi-
diado concedidos a grandes 
empresas pelo BNDES que 
ajudaram a aumentar a dívida 
pública. “Responsabilidade 
fiscal não é só gastar pouco. 
É também gastar bem e de 
forma inteligente”, justificou 
Bauer no projeto.

O relatório de Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), lido na CAE por 
Armando Monteiro (PTB-PE), 
considera que as informações 
levantadas nas avaliações 
serão imprescindíveis para 
determinar a continuidade 
ou não dos programas e sua 
sustentabilidade fiscal. 

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem autorização para a 
União contratar com o Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) crédito de US$ 
150 milhões para o Programa 
Nacional de Apoio à Gestão 
Administrativa e Fiscal dos 
Municípios Brasileiros (PNA-
FM). A proposta recebeu 
pedido de urgência para ser 
votada pelo Plenário. 

Subscrita pela Presidência 
da República, ela obteve 

parecer favorável do relator, 
Eduardo Braga (PMDB-AM).
Os resultados esperados pelo 
governo federal com o progra-
ma são implantar métodos 
e instrumentos de planeja-
mento e de elaboração do or-
çamento municipal, integrar 
a administração financeira 
e aperfeiçoar controles do 
cumprimento das obrigações 
tributárias, entre outros. São 
recursos oferecidos para  vá-
rias áreas como consultoria, 
capacitação e sistemas.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem projeto de lei da Câ-
mara que limita pagamento 
antecipado nos contratos 
com a administração pública. 
A proposta foi inspirada nas 
investigações das CPIs dos 
Correios e do Mensalão (PLC 
169/2015). Conforme o autor, 

deputado Antonio Carlos Men-
des Thame (PV-SP), empresas 
do publicitário Marcos Valério, 
condenado por desvios no 
mensalão, receberam paga-
mentos substanciais antes da 
aprovação das campanhas 
publicitárias contratadas.

A ideia original era proibir 
essa antecipação de paga-

mentos. Entretanto, emenda 
do relator na CAE, Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), permite 
o pagamento antecipado de 
forma excepcional, “se houver 
previsão editalícia e garantias 
efetivas” da realização integral 
e satisfatória do contrato, como 
admitido pelo TCU. O projeto 
segue para o Plenário.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem plano de trabalho 
apresentado por José Pimen-
tel (PT-CE) para avaliação do 
Simples Nacional, que unifi-
cou e simplificou a tributação 
para as microempresas e 
empresas de pequeno porte.  
Segundo Pimentel, devem ser 

avaliados os impactos sobre 
a geração de empregos, a 
redução da informalidade, 
o aumento da arrecadação 
tributária e o incentivo ao 
empreendedorismo e à ino-
vação. A avaliação é prevista 
na Resolução 44/2013, que 
alterou o Regimento Interno 
do Senado.

Aprovado socorro financeiro às santas casas

Avaliação de eficiência de políticas vai ao Plenário Municípios podem receber verba 
do BID para melhorar gestão

Pagamento antecipado pelo governo terá limites

Comissão aceita plano de 
trabalho para avaliar Simples

Comissão de Assuntos Econômicos deu decisão final ao projeto de Serra, com operações subsidiadas para as filantrópicas que respondem por um terço dos hospitais do país

Autor do projeto, Serra defende ajuda emergencial para filantrópicas que devem mais de R$ 21 bi

Armando lê relatório favorável à criação de novo instrumento de gestão fiscal 

PImentel propôs avaliar impactos do Simples sobre empregos e receitas
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MEDIDA PROVISóRIA EM 
vigor desde dezembro per-
mite — mas não obriga — a 
cobrança de valores distintos 
por um mesmo produto ou 
serviço, de acordo com o meio 
de pagamento (dinheiro ou 
cartão de crédito) e com o 
prazo (à vista ou parcelado). O 
relatório do deputado Marco 
Tebaldi (PSDB-SC), apresen-
tado ontem na comissão mista 
da MP 764/2016, é favorável 
ao texto, com rejeição a sete 
das oito emendas sugeridas.

A única modificação acolhi-
da pelo relator foi a que propõe 
a obrigação de o fornecedor 
informar, em local visível ao 
consumidor, a oferta de even-
tuais descontos.

O estímulo ao pagamento 
à vista e em dinheiro pode, 
na visão de Tebaldi, levar as 
administradoras de cartão a 
baixar as taxas cobradas dos 
estabelecimentos comerciais.

— Como não se trata de 
uma obrigação, se os custos 
com as transações no cartão 
forem sendo reduzidos, pode 
ser ineficiente para os forne-
cedores adotarem medidas de 
diferenciação de preços e até 

mesmo receberem dinheiro 
em espécie — explicou.

Um pedido de vista coletivo 
adiou a votação do relatório. 
Uma nova reunião foi marcada 
para terça-feira, às 14h30.

Também ontem o senador 
Airton Sandoval (PMDB-SP) 
foi eleito presidente do cole-
giado. O vice-presidente é o 
deputado Júlio Lopes (PP-RJ) 
e o relator-revisor é o senador 
João Capiberibe (PSB-AP).

Medida permite preço no 
cartão diferente do à vista
Relatório favorável à MP foi 
apresentado ontem na comissão 
mista, mas pedido coletivo de 
vista adiou a análise do texto, 
que deve ocorrer no dia 18

Deputados Júlio Lopes e Tebaldi em reunião que elegeu Sandoval presidente
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Rose comemora esforço para resolver 
qualidade de água em São Mateus

Relatório sobre alteração 
em parques nacionais 
deve ser votado hoje

Especialistas criticam MP sobre 
política de reajuste dos remédios

Cidinho anuncia mobilização contra 
cobrança retroativa de Funrural

Valadares apresenta PEC para tornar 
trabalho escravo crime imprescritível

Rose de Frei-
tas (PMDB-ES)
cumprimentou o 
ministro da Inte-
gração Nacional, 
Helder Barbalho, 
por seu esforço para 
solucionar a qualidade 
da água em São Mateus, 
no Espírito Santo. Ele se 
reuniu com políticos da 
região para definir me-
didas que auxiliem a po-
pulação local que recebe 

água de alta sali-
nidade, com sé-
rios prejuízos à 
saúde. Segundo 
Rose, são recur-
sos para poços 

artesianos, prospecção 
de água em outras partes 
da região e construção 
de barragem. Informou 
também que o Brasil vai 
reduzir a emissão de ga-
ses associados ao efeito 
estufa em 37% até 2025.

Deve ser votada hoje, às 11h, na 
comissão mista, a medida provisória 
que alterou os limites atuais do Parque 
Nacional do Jamanxim e da Área de 
Proteção Ambiental do Tapajós, no 
Pará. As mudanças ocorrem devido 
à construção na região da Estrada de 
Ferro 170 (Ferrogrão). A MPV 758/2016 
estabelece que áreas excluídas que não 
forem efetivamente utilizadas, após a 
instalação da ferrovia, serão reintegra-
das ao Parque do Jamanxim. Também 
declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, os imóveis rurais 
privados existentes no parque.

O relator da MP, deputado José 
Reinaldo (PSB-MA), leu seu parecer 
ontem, quando foi pedida vista coletiva. 
Reinaldo modificou a MP para permitir 
a continuidade de atividades minera-
doras e de pequenos produtores rurais 
anteriores à criação de reservas no local. 
O relatório promove ainda ajustes nos 
limites da Floresta Nacional de Itaituba 
II e do Trairão e cria as Áreas de Proteção 
Ambiental Rio Branco e Trairão.

A medida provisória que 
altera a política de reajuste de 
preços de medicamentos foi 
considerada prejudicial aos 
consumidores por partici-
pantes de debate na comissão 
mista da MP 754/2016.

Segundo a MP, o Conselho 
de Ministros da Câmara de 
Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) pode 
autorizar, de forma excepcio-
nal, a redução ou o aumento 
de preços de remédios sem 
datas estabelecidas. Hoje, o 
reajuste de preços é anual.

Entidades da sociedade civil 
temem que a mudança provo-
que aumento indiscriminado 
no valor de remédios. Re-
presentantes de laboratórios 
farmacêuticos, no entanto, 
afirmaram que a maioria dos 
remédios vendidos no Brasil 
dependem de matéria-prima 
importada ou vêm prontos 
do exterior e a variação do 
preço do dólar deixa o setor 
em instabilidade.

Para o representante do Ins-
tituto de Defesa do Consumi-

dor (Idec), Igor Brito, diversos 
setores de serviços, como o 
farmacêutico, de planos de 
saúde e de aviação, usam a 
crise como desculpa para 
burlar direitos do cidadão.

— A crise financeira tem jus-
tificado propostas legislativas 
e até medidas propositivas do 
governo que retrocedem em 
direitos dos consumidores já 
estabelecidos e sobre os quais 
já há certa segurança jurídica.

O relator da MP, deputado 
Wellington Roberto (PR-PB), 
afirmou que a comissão estu-
dará o material apresentado 
pelos expositores e levanta-
mentos de outras comissões.

— Vamos decidir de forma 
consciente, justa, para que o 
consumidor, que vem pagan-
do esse preço ao longo dos 
anos, não seja penalizado. 

Esta foi a primeira audiência 
das três que serão promovidas 
pela comissão, presidida por 
Valdir Raupp (PMDB-RO). A 
próxima reunião está marcada 
para quarta-feira.

Da Rádio Senado

Cidinho Santos 
(PR-MT) regis-
trou, em Plenário, 
a preocupação do 
setor produtivo 
com as altas taxas 
dos financiamentos dos 
fundos constitucionais. 
Ele participou da Parecis 
Super-Agro, feira tecno-
lógica em Mato Grosso. 
Informou também que 
a Frente Parlamentar 
da Agropecuária está 

se mobilizando 
para resolver o 
problema dos 
produtores ru-
rais pessoas fí-
sicas que terão 

de recolher os valores 
retroativos do Funrural, 
atingindo não só os gran-
des produtores. O STF 
determinou a cobrança 
dos últimos cinco anos e 
retorno da contribuição, 
suspensa por liminar.

Antônio Carlos 
Valadares (PSB-SE) 
apresentou pro-
posta de emenda 
à Constituição que 
torna imprescrití-
vel submeter trabalhador 
à condição análoga à es-
cravidão (PEC 14/2017). 
Lembrou, em Plenário, 
que o Brasil se submete 
à jurisdição da Corte In-
teramericana de Direitos 
Humanos, segundo a 

qual o crime de 
escravidão já é 
imprescritível, 
mas a lentidão 
da Justiça brasi-
leira resulta em 

falta de condenação aos 
responsáveis.

Ele também criticou a 
dificuldade de atuação 
dos fiscais do trabalho, 
que arriscam suas vi-
das para libertar seres 
humanos.
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Comissão mista aprova modificação em área ambiental no Pará
A medida provisória que altera os li-

mites da Floresta Nacional do Jamanxim 
e cria a Área de Proteção Ambiental do 
Jamanxim, em Novo Progresso (PA), 
foi aprovada ontem na comissão mista 
responsável por analisar a MP 756/2016. 
A medida será agora encaminhada aos 
Plenários da Câmara e do Senado.

O texto aprovado, com 12 votos fa-
voráveis, 3 contrários e 2 abstenções, 
é o relatório do deputado José Priante 
(PMDB-PA) sobre a medida.

A nova área de proteção será admi-
nistrada pelo Instituto Chico Mendes, 
a quem caberá tomar as medidas ne-
cessárias para sua conservação. A MP 
estabelece ainda que as áreas rurais 
ocupadas poderão ser regularizadas, 
em conformidade com a legislação 
fundiária.

Segundo Priante, o texto atende a 
expectativas da população de Novo 
Progresso sem atropelar as preocupa-
ções ambientais.

— Fizemos uma configuração que 
respeita as pessoas que estão produ-
zindo há muitos anos na região e, ao 
mesmo tempo, preserva o meio am-
biente — disse.

Já a deputada Janete Capiberibe (PSB-
AP), que apresentou voto em separado 
contrário à MP, acredita que a medida 
pode levar à redução de áreas protegi-
das. No local, está uma das principais 
frentes de expansão do desmatamento 
da Amazônia.

Categorias
As categorias floresta nacional (Flo-

na), área de proteção ambienta (APA) 
e parque nacional são diferentes e, 
portanto, implicam diferentes formas 
de conservação, destacou Janete.

— Transformar Flona em APA flexi-
biliza para liberar as terras para regu-
larização como posse privada.

O relator disse que a APA não deve ser 
tratada como uma espécie de “patinho 
feio” entre as unidades de conservação.

— Não é possível ampliar uma Flona 
onde já existem propriedades, centenas 
de agricultores produzindo, milhares de 
cabeças de gado. A APA foi criada para 
dirimir conflitos sociais — afirmou.

O deputado Nilto Tatto (PT-SP) dis-
se que tratar do assunto por medida 
provisória é uma forma de escapar 
dos debates com a sociedade. Priante 

respondeu que alterações em limites 
de áreas de conservação por meio de 
MP acontecem desde 2011.

Para o presidente da comissão, sena-
dor Flexa Ribeiro (PSDB-PA), a melhor 
forma de preservação ambiental é a que 
se importa em dar condições de vida 
aos que vivem no local.

— O que o relator colocou no parecer 
foi discutido por uma década — disse.

Janete criticou ainda emenda acatada 
pelo relator que transforma em um 
parque nacional a Reserva Biológica 
Nascentes da Serra do Cachimbo e a 
Área de Proteção Ambiental Vale do XV, 
ambos no Pará. O texto também altera 
os limites do Parque Nacional de São 
Joaquim (SC), que passa a se chamar 
Parque Nacional da Serra Catarinense. 
Adicionar “assuntos estranhos” ao 
texto, disse a deputada, é proibido 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Priante disse que o objetivo foi desen-
volver o turismo em uma região com 
cachoeiras e outros atrativos.

— A reserva biológica impede 
qualquer tipo de atividade turística; o 
parque, não.

Da Agência Câmara


