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Exercito Brasilieiro

Metas para 2018
têm perspectiva de
retomar economia
Salário mínimo de R$ 979, inflação sob controle e queda de juros estão no projeto
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que começa a ser analisado pelo Congresso
Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

A

Projeto prevê alistamento
militar para mulheres
Atualmente as Forças
Armadas só aceitam
mulheres por meio de
concurso público, mas
o Senado avalia mudança para que as jovens

possam se alistar como
combatentes, ao completar 18 anos. O alistamento seria opcional, e não
obrigatório, como ocorre
para os homens. 4 e 5

Controle da inflação é um compromisso do governo no projeto enviado ao Congresso

Reforma da Previdência prejudica
mais pobres, diz analista do Ipea
a parcela mais pobre da
população será a mais prejudicada pela reforma previdenciária proposta pelo
governo, que busca elevar a
idade das aposentadorias. 8
Geraldo Magela/Agência Senado

Na Comissão de Direitos
Humanos, a pesquisadora
Luciana Jaccoud, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, apresentou um
estudo que mostra que

Atividade militar poderá ser uma opção para brasileiras aos 18 anos

Congresso lembra ideias
de Roberto Campos
O Congresso Nacional
fez uma sessão em homenagem ao economista
Roberto Campos (1917–
2001), que completaria
100 anos ontem. A sessão
foi realizada a pedido do
senador Cidinho Santos, que afirmou que as

ideias econômicas de
Campos permanecem
atuais. Ele defendia, por
exemplo, as reformas
previdenciária e trabalhista. O homenageado
também foi diplomata,
ministro, senador e deputado federal. 6 e 7

Crime de estupro
pode tornar-se
imprescritível 3
Senado oferece
download grátis de
obra de Carpeaux 2
Roque de Sá/Agência Senado

recuperação está
prevista em forma
de números no
documento que dá as regras para a montagem do
Orçamento da União do
próximo ano: crescimento
real de 2,5% na economia e
queda de quase dois pontos
percentuais na taxa básica
de juros. Mas a projeção é
de que o país só vai sair do
vermelho em 2020. A Lei de
Diretrizes Orçamentárias
precisa ser aprovada antes
de julho para o Congresso
entrar em recesso. 3

O senador Paulo Paim (C) preside audiência pública sobre reforma previdenciária

Texto sobre abuso de autoridade
volta à pauta de comissão amanhã
A Comissão de Constituição e Justiça pode
votar amanhã o projeto
que define os crimes de
abuso de autoridade. O

relator, Roberto Requião,
deve apresentar seu relatório. Proposta que extingue o foro privilegiado
também está na pauta. 2

Cidinho Santos (3º à esq.) conduz sessão em homenagem a Campos

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
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Colegiado pode votar abuso
de autoridade amanhã

Clássico de Otto Maria Carpeaux
é oferecido em versão digital

A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) se
reúne amanhã, às 10h, com 31
itens na pauta. Entre eles, o PLS
280/2016, de Renan Calheiros
(PMDB-AL), que define os
crimes de abuso de autoridade.
O relator, Roberto Requião
(PMDB-PR), fará a leitura de seu
voto já levando em conta o PLS
85/2017, de Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), que também trata do
assunto. A proposta de Randolfe
é fruto de uma sugestão do
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot. Os dois projetos
estão tramitando em conjunto
desde o dia 5.
Um dos dispositivos do PLS
85/2017 é a eliminação do risco
de criminalização hermenêutica, ou seja, da interpretação do
texto legal feita pelo magistrado.
Além disso, o projeto busca
evitar o engessamento do juiz
e do integrante do Ministério
Público, desamarrando-os da
necessidade de adotar interpretação pela jurisprudência
atual, ainda que minoritária.

Geraldo Magela/Agência Senado

Comissão de Constituição e Justiça também pode analisar projeto que torna crime hediondo o
homicídio contra idosos e a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado

Requião deve ler relatório sobre texto de Renan que define os crimes de abuso

no rol dos crimes hediondos.
Para o autor do PLS 373/2015,
Elmano Férrer (PMDB-PI), o
homicídio contra idosos é um
crime revoltante, justificando
o enquadramento como hediondo, para o qual é prevista
punição mais rigorosa e sem a
possibilidade de pagar fiança.
O relator, José Maranhão
(PMDB-PB), é favorável à proposição, que tramita em caráter
terminativo.

Foro privilegiado

com outra PEC, a 18/2014, de
Acir Gurgacz (PDT-RO).
Randolfe vai pedir a inclusão
da proposta na pauta da CCJ.
Ele afirmou que não concorda
com o texto de Gurgacz. A PEC
18/2014 acaba com o foro privilegiado só em determinados
casos, entre os quais, lavagem
de dinheiro, crimes hediondos
e crimes contra a administração
pública.
A PEC 10/2013, por sua vez, é
mais abrangente e determina o
fim do foro por prerrogativa de
função para todas as autoridades, inclusive para o presidente
da República, nas infrações
penais comuns. O texto também
permite a prisão de membros
do Congresso condenados em
segunda instância nas infrações
comuns.

PT permitiu atuação
da Lava Jato,
afirma Paulo Rocha

Reguffe cobra
Cidinho Santos critica
apuração de delações inclusão de Blairo na
da Odebrecht
lista de empreiteira

Após os escândalos de corrupção recentes, é
necessária a
união entre Judiciário, Ministério
Público e parlamentares e empresários sem
envolvimento com corrupção,
afirmou Paulo Rocha (PT-PA). O
senador disse que a Lava Jato só
foi instalada graças ao PT.
— Estabelecemos leis que
deram condições para o Ministério Público investigar. Antes
o Ministério Público tinha um
papel de arquivar, esconder.

Reguffe (sem
partido-DF)
cobrou apuração dos fatos
tornados públicos depois
das delações de
diretores da Odebrecht envolvendo autoridades do Executivo e do Legislativo. Somente
assim, será possível punir com
rigor os responsáveis, disse. O
senador aproveitou para exigir
do Congresso Nacional a votação da proposta de emenda
à Constituição que acaba com
o foro privilegiado.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Idosos

Jefferson Rudy/Agência Senado

Consta também da pauta da
CCJ projeto que cria um tipo
penal específico para enquadrar o homicídio contra idoso
(idosicídio) e inclui esse delito

A CCJ também pode analisar a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 10/2013,
de Alvaro Dias (PV-PR), que
dá fim ao foro privilegiado. A
PEC estava pronta para votação
em Plenário quando houve um
pedido de tramitação conjunta

Cidinho Santos (PR-MT)
considerou injusta a menção
ao ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, na lista de políticos delatados por executivos
da Odebrecht. Para o senador,
Blairo, de quem é suplente, foi
“ferido profundamente em sua
honra, pois todos os seus bens
são fruto de trabalho”.
— Tenho certeza de que ele
apostaria tudo que tem, e o
que ele tem não é pouco, de
que jamais ele estaria numa
lista dessa, porque ele nunca
esteve com ninguém da Odebrecht — disse o senador.
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O Senado lançou ontem, em
versão digital para download
gratuito, os quatro volumes
da História da Literatura
Ocidental, do historiador e
ensaísta Otto Maria Carpeaux.
Os livros trazem um estudo
aprofundado e uma análise
da literatura desde Homero,
na Grécia Antiga, até autores
modernos. Esgotada há nove
anos, a versão impressa poderá ser lançada ainda este
ano pelo Conselho Editorial
do Senado. O download está
disponível na Livraria do
Senado.
No primeiro volume, Carpeaux parte da Antiguidade,
percorre as expressões literá-

Agenda

rias da Idade Média e analisa
o Renascimento e a Reforma.
No segundo, comenta o Barroco e o Classicismo, além de
analisar o romance picaresco
de Cervantes, Shakespeare e
Molière.
O terceiro volume refere-se
à literatura do Romantismo e
do Naturalismo até a década
de 1970. O quarto traz extensa
análise sobre a atmosfera intelectual, social e literária do
fim do século oitocentista e o
surgimento do Simbolismo
no que o autor chama de “a
época do equilíbrio europeu”.

 Baixe os quatro volumes de
graça: http://bit.ly/ottopdf

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

``CDH Professores e policiais na reforma

9h Audiência pública discute os efeitos da
reforma da Previdência Social para policiais e professores.
CI Ferrovia Bioceânica
9h O relatório final do estudo de viabilidade técnica e econômica da Ferrovia Bioceânica é tema de audiência pública.
MP 754/2016 Preço dos remédios
9h A comissão mista da MP sobre reajuste
do preço dos remédios faz audiência com
representantes da Câmara de Regulação
do Mercado de Medicamentos, do Conselho Nacional de Secretarias M
 unicipais
de Saúde e da Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa, entre outros.
MP 765/2016 Salário de servidores
9h30 A comissão mista da MP que altera a remuneração de servidores públicos
promove audiência pública com representantes sindicais.
CAE Patrimônio ecológico
10h A comissão pode votar PLC 38/2015,
que institui o PIB Verde, e mais 11 itens.
Presidência Reunião com Temer
11h Eunício Oliveira se encontra com o presidente Michel Temer. Às 14h30, dirige reunião de líderes.
CE Leitura e escrita
11h Na pauta da comissão, o PLS 212/2016,
que institui a Política Nacional de Leitura
e Escrita, e mais 28 itens.

``

``

``

``CAS Esteticistas

14h Audiência para debater o PLC 77/2016,
que regulamenta a profissão de esteticista.
CDR Reforma no Norte e no Nordeste
14h A comissão faz audiência interativa para debater impactos da reforma da
Previdência na economia dos pequenos
municípios das Regiões Norte e Nordeste.
PLENÁRIO Crime de estupro
14h Abre a pauta a PEC 64/2016, que torna
imprescritível o crime de estupro.
CMO Eleição
14h30 A comissão mista elege membros.
MP 764/2016 Preços diferentes
14h30 A comissão mista da MP que permite diferenciar preços conforme modo
de pagamento analisa relatório.
MP 765/2016 Dyogo Oliveira
14h30 A comissão da medida provisória sobre salários de servidores ouve o ministro
do Planejamento.
MP 767/2017 Peritos do INSS
14h30 A comissão da MP que institui bônus para peritos do INSS analisa relatório.
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Eleição
15h A comissão instala os trabalhos e elege
presidente e vice. Logo depois, apresentação de relatório das atividades em 2016.
MP 761/2016 Proteção ao emprego
15h A comissão mista da MP que modifica e prorroga o Programa de Proteção ao
Emprego analisa relatório.

``

``
``
``
``

``

``

``

``

``

``

Sessão on-line
Confira a íntegra das
sessões no Plenário:
http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das
sessões nas comissões:
http://bit.ly/comissoesOnline
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LDO prevê crescimento da
economia de 2,5% em 2018
Comissão Mista de Orçamento
começa a analisar proposta
enviada pelo Executivo, com
salário mínimo de R$ 979
e cenário de recuperação
O processo orçamentário de 2018 começou esta
semana no Congresso, após
a entrega do projeto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) pelo Executivo na
quinta-feira. Com crescimento
real da economia de 2,5%,
queda de quase dois pontos
percentuais na taxa básica
de juros, sinalização de estabilização no índice médio de
inflação e na taxa de câmbio,
redução no desequilíbrio das
contas públicas e aumento no
salário mínimo para R$ 979, o
governo projetou um cenário
que aposta na recuperação
econômica no próximo ano.
A importância da LDO
(PLN 1/2017) é porque ela dá
as regras para a montagem
do Orçamento da União do
próximo ano. Embora os parâmetros macroeconômicos
de 2018 sejam relativamente
animadores, a projeção é de
que o governo só vai sair do
vermelho em 2020. O deficit
consolidado do setor público
deve baixar para R$ 131,3 bi-

lhões, comparado aos R$ 143,1
bilhões deste ano. O governo
central deve apresentar um
rombo de R$ 129 bilhões,
com resultado melhor que
os R$ 139 bilhões de 2017. A
projeção para 2019 é de que
o deficit no governo central
seja de R$ 65 bilhões e que os
estados e os municípios contribuam para reduzir o resultado
negativo consolidado para R$
63,8 bilhões.

Inflação
O governo se mostra otimista
com o controle da inflação,
cujo cenário “apresenta-se
cada vez mais favorável”. O
Executivo observa que o ano
passado foi marcado pelo
cumprimento da meta de
inflação — o número oficial
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou
em 6,29%, pouco abaixo do
teto da meta, que era de 6,5%.
Neste ano, prevê-se uma forte
queda da inflação medida pelo
IPCA, que deve ficar em 4,3%.
Para o período de 2018 a 2020,
o governo projeta inflação de
4,5%, o centro da meta.
Em relação ao salário mínimo (que neste ano aumentou
R$ 57, saindo de R$ 880 para
R$ 937), o valor projetado
para 2018 é de R$ 979. Com

a queda do PIB, argumenta
o governo, não há condições
de um a umento maior. Esse
valor deve chegar a R$ 1.029,
em 2019, e a R$ 1.103, no ano
seguinte.
O regime de câmbio flutuante também segue mantido.
Segundo o governo, isso garante o equilíbrio externo e,
somado à elevada quantidade
de reservas internacionais,
permite que a economia se
ajuste de maneira mais suave às condições externas. O
governo prevê um cenário
com o dólar a R$ 3,30 para o
fim de 2017 e R$ 3,40 ao fim
de 2018. Para o fim de 2019, o
valor projetado do dólar será
de R$ 3,50, alcançando R$ 3,60
em dezembro de 2020.

Tramitação
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) começará a
analisar a proposta enviada
pelo Executivo e definirá um
cronograma de trabalho. A
LDO precisa ser votada para
o Congresso entrar em recesso em julho. No projeto, o
governo aponta as metas e as
prioridades da administração
federal, a estrutura e a organização dos orçamentos e várias
disposições, como os gastos
com o funcionalismo.

Plenário avalia hoje PEC que torna
imprescritível o crime de estupro
O Plenário do Senado deve
fazer hoje a primeira sessão
de discussão da proposta
de emenda à Constituição
que torna imprescritível o
crime de estupro. O texto
(PEC 64/2016), aprovado na
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ),
vale para os crimes de estupro
e estupro de vulnerável. Em
ambos os casos, a pena pode
chegar a 30 anos se o crime
resultar em morte da vítima.
A prescrição é a perda do
direito de ação pelo d
 ecurso
do tempo. Desse maneira,
quando ocorre a prescrição,
o agressor não pode mais
ser processado pelo crime
que cometeu. O prazo varia
de acordo com o tamanho
da pena.
“É preciso observar que
a coragem para denunciar
um estuprador, se é que um
dia apareça, pode demorar
anos. Diante desse quadro,
propomos a imprescritibilidade“, argumenta o autor da
proposta, Jorge Viana (PTAC). A medida, por um lado,
permitirá que a vítima reflita,
se fortaleça e denuncie; por
outro lado, contribuirá para
que o estuprador não fique
impune, afirma o senador.
Simone Tebet (PMDB-MS)
é a relatora da proposta, que
precisa dos votos de três

quintos dos senadores em
dois turnos de votação para
ser aprovada.
Na sessão de hoje, o Plenário também deve discutir
em turno único do Projeto de
Resolução (PRS) 10/2017, que
autoriza a União a contratar
com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID)
operação de crédito externo
no valor de US$ 150 milhões.
Os recursos destinam-se
ao Programa Nacional de
Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
Brasileiros.
Consta ainda da pauta a
discussão do projeto de decreto legislativo que confirma
o Acordo de Cooperação e
Facilitação de Investimentos
entre Brasil e México (PDS
29/2017). Assinado na Cidade do México em 2015, o
tratado representa um novo
modelo para investimentos,
ao incentivar o apoio recíproco, por meio de diálogo
intergovernamental, para
fornecer suporte a empresas
em processo de internacionalização.
Antes da sessão plenária,
haverá reunião de líderes,
na qual poderão ser definidos outros projetos a serem
incluídos na ordem do dia.
A reunião está marcada para
as 14h30.

Criminalização da política põe em
risco democracia, lamenta Gleisi

José Medeiros rebate críticas
de senadora ao governo Temer

Para Requião, processo sistêmico de
corrupção no país pode ser revertido

A lista de políticos delatados pela
construtora Odebrecht tem sido
usada para generalizações, disse
Gleisi Hoffmann
(PT-PR) em Plenário.
Ela manifestou temor de
que a “criminalização da
política” resulte em risco
à democracia.
A senadora afirmou
que nada pediu à Odebrecht e que provará sua
inocência, mas admitiu

José Medeiros
(PSD-MT) rebateu críticas de
Gleisi Hoffmann
(PT-PR) ao governo de Michel
Temer.
Segundo o senador,
são improcedentes as
acusações de que o governo estaria sucateando a Petrobras com o
objetivo de prepará-la
para a privatização. Os
problemas da estatal,
disse, se originaram do

A prática do caixa dois
se tornou, para a maioria quase absoluta dos
políticos brasileiros, um
procedimento aceitável,
afirmou Roberto Requião
(PMDB-PR). Ele advertiu,
no entanto, que o financiamento não declarado
de campanhas eleitorais
leva o parlamentar a se
submeter aos interesses
de quem faz a doação.
— Grande parte dos
políticos eleitos acabou
se submetendo a essa

Fotos: Jefferson Rudy/Agência Senado

que enfrentará um processo
demorado.
— Estou preocupada com o
sistema democrático brasileiro, que nós não podemos
jogar na lata do lixo.
Gleisi disse que a divulgação das delações
faz uma “grande mistura”
e questionou se todos os
candidatos sabiam da
natureza irregular dos
recursos que recebiam.

aparelhamento
da empresa pela
administração
petista.
— Esse foi o
pessoal que se
propôs a proteger os bens da Petrobras
contra terceiros, mas
tomaram-na para si.
Medeiros negou a existência de campanha para
desconstruir a imagem
de Lula. A culpa pela
piora da imagem de Lula,
afirmou, é dele próprio.

distorção do sistema político, que é o financiamento paralelo de campanha
eleitoral. Muitos o fizeram deliberadamente.
O senador acredita que
ainda é possível reverter
a atual situação.
— Não se trata do PT,
do PMDB, do PSDB, se
trata de um processo
sistêmico que destruiu
a política brasileira por
uma corrupção continuada e reversível. Podemos
reverter esse processo.

Capiberibe pede prioridade à
reforma eleitoral contra crise

Telmário Mota cobra mobilização
da sociedade contra irregularidades

Ataídes quer investigar papel de
bancos e transportadoras de valores

Com parcela
importante da
política sendo investigada na Lava
Jato, está na hora
de o Congresso
refletir e tomar
uma posição, disse João
Capiberibe (PSB-AP).
Para o senador, a corrupção no Brasil vai além
de desvios de caráter e
tem ligação com a confusão entre o que é público
e o que é privado. A única
reforma que o Congresso

A sociedade
deve se mobilizar
para exigir a punição dos políticos
envolvidos em
irregularidades e
corrupção, defendeu Telmário Mota (PTBRR). Só assim, disse, será
possível reverter o quadro
de desconfiança em relação ao Congresso que, a
seu ver, tomou conta da
sociedade brasileira.
Para o senador, é inadmissível que políticos

Ataídes Oliveira
(PSDB-TO) disse
que vai apresentar na Comissão
de Transparência requerimento
para apurar se o
dinheiro da corrupção
investigada pela Lava Jato
circulou pelos bancos e
pelas empresas transportadoras de valores.
O senador criticou a
“felicidade” com que
os empresários Emílio e
Marcelo Odebrecht rela-

Alô Senado 0800 612211

deveria discutir
neste momento,
disse, é a política.
As reformas
previdenciária
e trabalhista punem apenas os
trabalhadores, e não os
responsáveis pela crise
do país, disse Capiberibe.
— Por que não reformar o sistema que deu
origem à crise, que é
esse sistema de associação entre o público e o
privado? — questionou.

deixem de lado
os interesses da
população e passem a defender
os financiadores
de campanha.
Telmário ficou
quatro meses afastado
do cargo para tratar de
assuntos particulares.
Ele contou que visitou os
municípios de Roraima
para ouvir a população
e concluiu que o governo
estadual não cumpriu
promessas de campanha.

taram ter comprado integrantes do Executivo
e do Legislativo
para conseguir
a aprovação de
leis.
— Espero que esses
dois ratos estejam mentindo, que senadores
não tenham recebido
dinheiro para aprovar lei.
Porque, se não estiverem
mentindo, podemos fechar isso aqui. Vender lei?
Isso é coisa de bandidos.

www.senado.leg.br/jornal
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Mulheres podem ter direito a escolher o alistamento militar

Revista Nossa História

Outra que se disfarçou
para lutar durante a Guerra
do Paraguai (1864–1870) foi
Antônia Alves Feitosa, mais
conhecida como Jovita. Aos
17 anos de idade, ela cortou
os cabelos e se juntou às tropas de Voluntários da Pátria
que lutavam no conflito, mas
foi descoberta e interrogada
em Teresina (PI), onde se realizava o alistamento. Rejeitou
ir para um destacamento de
enfermeiras e, protestando
para ser combatente, obteve
permissão especial do então
presidente da Província do
Piauí, o Barão de Loreto.

Andre Olavo Leite/CC

A primeira mulher a se
alistar numa unidade militar
das Forças Armadas Brasileiras e a entrar em combate
pelo Brasil foi a baiana Maria
Quitéria de Jesus Medeiros,
em 1823. Ela fugiu de casa
durante a Guerra da Independência, cortou os cabelos
e se apresentou com o codinome de soldado Medeiros.
Seu disfarce foi descoberto
duas semanas depois, mas
ela permaneceu, por conta
de seu bom comportamento, se tornando a primeira
mulher a ser combatente do
Exército.

Maria Quitéria Medeiros foi primeira
combatente do Exército, em 1823

Jovita Feitosa se juntou a grupo de
voluntários para Guerra do Paraguai

mulheres possam, efetivamente,
alistar-se.
O diretor do Centro de Comunicação Social do Exército em
Brasília, coronel Alcides, lembra
que as mulheres também têm
ingressado no Exército brasileiro
como militares temporárias, tanto como oficiais e sargentos, em
diferentes áreas profissionais,
exceto como combatente.

Rotina
O jovem incorporado em
umas das mais de 500 organizações militares do Exército
brasileiro tem atividade diária
intensa. De modo geral, o recruta participa de sessões diárias
de educação física e instrução
militar e, depois, segue para a
formação de combatente básico.
Em seguida, ele passa por um
período de qualificação, quando
recebe instrução específica das
armas de infantaria, cavalaria,
artilharia, engenharia e comunicações, quadro de material
bélico, serviço de intendência
e serviço de saúde, de acordo
com a organização militar onde
foi incorporado.
Finalmente, vem o período de
adestramento, quando o jovem
aprende como atuar dentro de
sua arma, quadro ou serviço.
Durante o ano, são realizados
exercícios de campo, nas diferentes fases da instrução, para
a aplicação do conhecimento
adquirido em sala de aula.
O coronel Alcides explica que
o serviço militar inicial tem duração de 12 meses, podendo ser
acrescido de dois até seis meses,
dependendo do interesse das
partes. Em caso de interesse
nacional, como guerras, por
exemplo, o tempo de serviço
militar poderá ir além dos 18

Vanessa Grazziotin, autora do projeto, e Lídice da Mata, relatora na Comissão de Relações Exteriores, que analisa a proposta

meses já previstos, dependendo
de autorização do presidente da
República.

Seleção
Participar do serviço militar
é um sonho para muitas jovens
brasileiras. Essas meninas precisam se destacar para conseguir
uma vaga na Escola Preparatória
de Cadetes do Exército (EsPCEx), única porta de entrada
da linha bélica.
No Exército, as mulheres são
admitidas como militares de
carreira desde 1992, quando a
então Escola de Administração
do Exército, atual Escola de
Formação Complementar do
Exército, com sede em Salvador,
matriculou a primeira turma
de 49 mulheres em áreas como
magistério, administração e
jornalismo.
Em 1997, o Instituto Militar de
Engenharia, com sede no Rio de
Janeiro, matriculou a primeira
turma de dez alunas no Quadro de Engenheiros Militares.
Em 2001, a Escola de Saúde
do Exército, também do Rio de

Janeiro, permitiu a inscrição de
mulheres para participar de concurso público, realizado naquele
ano. A partir de 2017, mulheres
ingressaram na EsPCEx sediada
em Campinas (SP), para seguirem carreira de oficiais combatentes e, na Escola de Sargentos
de Logística, para se formarem
sargentos combatentes, na área
técnico-logística.
Para o consultor do Senado
Joanisval Gonçalves, embora
seja um avanço haver mulheres
atuando em áreas historicamente masculinas, como pilotos de
caças aéreos, a participação feminina como combatente ainda
é um processo que passa por
mudanças no Brasil. Segundo
ele, o fato de as Forças Armadas evitarem colocar mulheres
na linha de frente de combate
não deve ser encarado como
machismo. Gonçalves afirma
que esta postura é justificável
porque a psicologia do soldado
muda, quando há presença de
mulheres em áreas de conflito.
— A própria natureza feminina
desperta no homem o instinto

do cuidado, podendo gerar instabilidade na tropa — explicou.

Combate
Segundo o Ministério da Defesa, o Exército brasileiro tem
mais de 222 mil pessoas em
seu contingente. As mulheres,
que atualmente ocupam cargos
administrativos e de saúde,
correspondem a 4,32%. São
apenas 9,6 mil soldados do sexo
feminino.
De acordo com levantamento
socioeconômico da EsPCEx,
estabilidade de renda não é a
principal razão para o ingresso
na instituição, uma vez que a
remuneração de soldado é de
cerca de R$ 956 e a de aspirante
a oficial, pouco mais de R$ 6,2
mil. O estudo constatou que a
maior parte dos ingressados na
EsPCEx — 88% — afirmaram
estar satisfeitos com a farda por
simples vocação.
Admiradora do Exército e da
farda, a policial militar Keliane
Soares, de 27 anos, sempre se
interessou pelo serviço de combatente, como forma de desafiar

limites e superar desafios. Mesmo ciente da baixa remuneração
e do treinamento pesado, que
inclui desde rastejar na lama
a usar a mata como banheiro,
dormir pouco e ter horários
apertados, ela teria se alistado,
caso fosse permitido à época
em que ela completou 18 anos.
Como não era, ela optou pela
carreira na segurança pública.
Para Keliane, o ambiente considerado machista dos quartéis
não deve ser temido. Mesmo
com características e capacidade
física diferentes do homem, ela
acredita que a mulher consegue
desempenhar qualquer papel
com destreza, caso queira.
— Não importa se ela almeja a
diretoria de uma empresa ou o
comando das Forças Armadas.
A mulher cabe em todos os lugares, então vale a pena lutar, se
esse for o seu sonho — declarou.

Carreira
Oriunda do Colégio Militar
de Curitiba e ex-oficial do Comando Militar do Leste, no Rio
de Janeiro, a jornalista Sabrina
Mancio, de 34 anos, quis seguir
a carreira desde a adolescência
e ainda lembra da emoção ao
vestir a farda pela primeira vez,
aos 21 anos.
Embora a profissão exija
sacrifícios como mudanças
constantes de cidade e horários
indefinidos, Sabrina aconselha
outras meninas a irem em busca
dos seus sonhos.
— É admirável a postura de
uma mulher fardada. Uma carreira que nos enche de orgulho e
nos ensina muito sobre o respeito à hierarquia e a valores como
a lealdade e o companheirismo,
além do culto aos símbolos nacionais — declarou.

Exército

Marinha

Aeronáutica

Para ser militar de carreira no Exército, a
mulher precisa ingressar, após aprovação em
concurso público, em um dos seguintes estabelecimentos de ensino.
Escola de Formação Complementar do
Exército (EsFCEx), que forma militares do Quadro
Complementar de Oficiais nas especialidades
de administração, ciências contábeis, direito,
magistério, informática, economia, psicologia,
estatística, pedagogia, veterinária, enfermagem,
comunicação social, odontologia e farmácia. A
perspectiva na carreira é de primeiro-tenente
a coronel.
Escola de Saúde do Exército(EsSEx), responsável pela seleção e formação de oficiais
do Quadro de Médicos do Serviço de Saúde do
Exército Brasileiro. A perspectiva na carreira é de
primeiro-tenente a general de divisão.
Instituto Militar de Engenharia (IME), que
forma militares para o quadro de engenheiros militares nas especialidades de cartografia, comunicações, fortificação e construção, eletricidade,
eletrônica, mecânica (armamento e automóvel),
metalurgia, química e computação. A perspectiva
na carreira é de primeiro-tenente a general de
divisão, para todos os cursos de formação.
Escola de Sargentos de Logística (EsSlog), responsável pela formação das sargentos de saúde.
A perspectiva na carreira é de terceiro-sargento
a capitão. A mulher que deseja ingressar no Exército como oficial ou sargento temporário deverá
participar da seleção feita pelas regiões militares.
O militar temporário não faz carreira no Exército
e sua permanência máxima no serviço ativo é
de oito anos.

Para ingressar na Marinha do Brasil,
é necessário participar de processos
seletivos com variadas formações: ensino
médio, curso técnico em uma das áreas
de interesse ou curso superior na área a
que deseja concorrer. O site da Diretoria
de Ensino da Marinha disponibiliza os
concursos oferecidos, de acordo com a
escolaridade de cada candidata.
A participação das mulheres na Marinha do Brasil começou em 1980, quando a
legislação permitiu o ingresso feminino na
Força. À época, elas integravam um corpo
auxiliar e sua participação era restrita
a alguns cargos e ao serviço em terra.
Entre 1995 e 1996, o acesso das oficiais
mulheres foi estendido aos corpos de
saúde e engenharia.
Já em 1997, com a Lei 9.519, houve a reestruturação dos quadros de oficiais e praças com uma significativa ampliação da
participação das mulheres nas atividades
da Força Naval. As oficiais que integram as
áreas de intendência, engenharia e saúde
podem, segundo a legislação, alcançar até
o posto de vice-almirante.
Atualmente, elas estão nas áreas de
medicina, enfermagem, apoio à saúde,
engenharia, arquitetura, construção civil,
pedagogia, contabilidade, administração,
direito, história, comunicação social, museologia, biblioteconomia, informática,
economia, serviço social e psicologia.
Algumas, decorrentes de seus méritos,
chegam a ocupar cargos de direção.

Na Força Aérea Brasileira, as
mulheres podem participar de quase todos os concursos e desempenhar diversas funções, com exceção
do alistamento militar obrigatório.
São eles: curso de formação de
taifeiros; Escola Preparatória de Cadetes do Ar; curso de formação de
oficiais de infantaria; e, no curso de
formação de sargentos, as áreas de
material bélico, guarda e segurança
e mecânica de aeronaves.
As cerca de 10 mil militares
da Aeronáutica ocupam postos
de terceiro-sargento até tenente-coronel, podendo chegar ao maior
posto da instituição, de tenente-brigadeiro do ar. As militares exercem atividades administrativas,
de saúde, de apoio e operacionais,
com destaque para as 36 aviadoras
que pilotam aeronaves da FAB,
inclusive de caça. Todas passam por
um treinamento intenso que pode
durar de 13 semanas, no caso das
oficiais temporárias, até 4 anos, no
caso das formadas pela Academia
da Força Aérea (AFA).
As mulheres, ao lado dos
homens, recebem instruções
militares que incluem uso de
armamento e preparação física,
além da formação específica para
as áreas onde atuarão, o que inclui
unidades de combate.

detalhes em:
 Mais
http://bit.ly/ingressoEB

mais informações em:
 Veja
http://bit.ly/ingressoMB

mais detalhes em:
 Veja
http://bit.ly/ingressoFAB

Jovens têm interesse pela carreira militar
"Sempre tive amor pelas Forças Armadas.
Ao completar 18 anos, tentei me alistar, mas
fui impedida por não ter um curso técnico
oferecido somente no Rio de Janeiro."
–Ariá Uilla de Oliveira,
produtora de telemarketing

"Eu me alistaria, até por considerar esta
uma bandeira das mulheres. Vejo muitos
homens fugindo do serviço militar, enquanto
as meninas que desejam não podem."
–Rebeca de Paiva,
vendedora

Fotos: reprodução

Pioneiras se disfarçaram de
homem para lutar em guerras

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército é hoje a única porta de entrada da linha bélica das Forças Armadas aberta também às mulheres. O Exército só passou a admitir mulheres como militares de carreira em 1992

Atualmente o acesso de mulheres ao sistema do serviço militar é feito pelas regiões militares sediadas no
território nacional, onde a mulher concorre à seleção nas mesmas condições dos homens. As funções de
sargentos auxiliares e técnicas de enfermagem são cargos temporários privativos das mulheres

Reprodução

O alistamento militar,
que hoje é obrigatório para homens que completam 18 anos,
poderá se tornar facultativo para
as mulheres. Ou seja, a participação feminina no Exército, na
Marinha ou na Aeronáutica só
deve acontecer se for espontânea no ano em que completarem
18 anos. É o que prevê projeto
da senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM), em análise final na
Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (CRE).
Se aprovada na CRE, a proposta (PLS 213/2015), que
altera a Lei do Serviço Militar
(Lei 4.375/1964), deve seguir
para votação na Câmara dos
Deputados. Para Vanessa, trata-se de uma proposta de ação
afirmativa, proporcionando às
mulheres a oportunidade de
seguir a carreira militar.
Embora as Forças Armadas já
incorporem mulheres em suas
fileiras, a senadora lembra que
há restrição para o serviço de
combatente. Hoje as mulheres
podem entrar nas Forças como
militares apenas por meio de
concurso público para oficial,
sargento ou profissional de
diferentes áreas (como médica,
engenheira, bibliotecária, advo-

gada ou assessora de imprensa,
por exemplo).
Vanessa justifica que sua iniciativa observa a Constituição,
uma vez que o artigo 5º do texto
iguala homens e mulheres em
direitos e obrigações.
— É importante entender
que nossa sociedade não é
apenas composta por homens
e mulheres, mas é construída
por ambos. Assim, está muito
atrasado o procedimento das
Forças Armadas de impedir o
exercício do serviço militar pelas
mulheres — disse.
A proposta tem parecer favorável da relatora, Lídice da
Mata (PSB-BA), que incluiu uma
emenda sobre o impacto orçamentário da medida. A emenda
determina que as despesas serão
custeadas com recursos específicos. Além disso, a senadora acolheu manifestação do Ministério
da Defesa, que informou sobre a
necessidade de adaptações dos
órgãos de recrutamento para a
admissão das mulheres, como
a construção de alojamentos e
vestiários apropriados e design
de vestimenta específica.
Também pela adequação
orçamentária, a relatora sugeriu que haja um prazo de dois
anos (730 dias) a partir de uma
futura sanção da lei para que as

Pedro França/Agência Senado – 16/6/2015

Aline Guedes

Exercito Brasilieiro

Senado analisa projeto que permite à jovem que completar 18 anos
optar pelo serviço militar, obrigatório para homens. Hoje mulheres só
entram nas Forças Armadas por concurso e não podem ser combatentes

Como ingressar nas Forças Armadas

Saiba mais
Projeto sobre alistamento
de mulheres (PLS 213/2015)
http://bit.ly/PLS213de2015
Lei do Serviço Militar
(Lei 4.375/1964)
http://bit.ly/LeiServicoMilitar
Opine sobre o projeto
no e-Cidadania
http://bit.ly/consultaPLS213

a vídeo da Agência Senado sobre mulheres no serviço militar
Assista
e a possibilidade de alistamento: http://bit.ly/mulhermilitar

Veja todas as edições do
Especial Cidadania em
www.senado.leg.br/especialcidadania

momento do país. Pauderney
lembrou que o homenageado
criticava o gigantismo da Petrobras e o monopólio no setor
e dizia que o Brasil tinha muitos
postos de combustível quando
deveria era ter muitos postos de
saúde do Ministério da Saúde.
— Eu era muito jovem quando cheguei à Câmara e ele me
instruía para o momento que
nós vivíamos, dizendo que nós
precisaríamos mudar o destino
do Brasil por meio de políticas
para reduzir o tamanho do Estado na vida dos brasileiros. Como
foi feito o contrário, nós estamos
vivendo este caos — afirmou.

Grandeza
Deputado estadual de Mato
Grosso, Professor Allan Kardec
(PT) também elogiou Roberto
Campos, apesar das divergências ideológicas. Campos defendia a economia de mercado, a
concorrência interna e externa
e o Estado mínimo como as melhores maneiras de promover o
desenvolvimento sustentável.
Para Kardec, o país precisa
deixar de lado “o maniqueísmo
direita-esquerda” e tomar o
caminho da ética.
— Estou hoje aqui, petista,
eticamente representando o
meu estado, reconhecendo a
grandeza de Roberto Campos.
Ricardo Corrêa, que foi deputado federal quando Campos era
também parlamentar e conviveu
com ele no Congresso, disse
que o Brasil precisava ter mais
homens como Roberto Campos.
— Era um tratado quando ele
falava para o povo brasileiro. Ele
tinha uma posição que era con-

Sessão solene do Congresso celebra centenário e lembra atualidade dos temas tratados por Roberto Campos quando foi parlamentar

testada por muitos, mas muitos
também seguiam a sua orientação. E hoje nós vemos como ele
estava à frente do nosso tempo.
Wellington Fagundes (PR-MT)
ressaltou a frase de Roberto
Campos de que “mais importantes que as riquezas naturais
são as riquezas artificiais da
educação e da tecnologia”. Para
o senador, a luta de Campos
contra o atraso e em prol da
modernização do Brasil teve dois
principais alvos: a Lei de Reserva
de Mercado da Informática e a
Constituição de 1988.
— No Senado, ele apresentou
15 projetos com questões de
permanente atualidade: livre
negociação salarial, medidas
de flexibilização do mercado de
trabalho para estimular a criação
de empregos, a privatização e
extinção de empresas estatais
deficitárias entre outros tantos
temas — recordou.
O embaixador Paulo Roberto
de Almeida, organizador e autor
do livro O Homem que Pensou

o Brasil — trajetória intelectual
de Roberto Campos, disse que,
se o ex-senador estivesse vivo,
estaria muito frustrado com o
funcionamento do Congresso,
que não está propenso a realizar reformas importantes para
o país.

quando atuou como constituinte. Na década de 1990, foi deputado federal por dois mandatos,
atuando inclusive na revisão da
Constituição, em 1993.
Em seu último discurso na
Câmara, em janeiro de 1999,
anunciou que faria um “retrospecto melancólico”. Esclareceu
que sua melancolia não provinha de saudades antecipadas
de Brasília, que considerava
“um bazar de ilusões e uma
usina de deficits”. A melancolia,
acrescentou, expressava o reconhecimento do fracasso de uma
geração — a sua — em lançar
o Brasil em uma trajetória de
desenvolvimento sustentado:
“Continuamos longe demais
da riqueza atingível e perto
demais da pobreza corrigível”.

Melancolia
Após atuar como diplomata
brasileiro nos Estados Unidos
na década de 1940, Campos
retornou ao Brasil. Trabalhou
no segundo governo de Getúlio Vargas, no qual foi um dos
criadores do atual BNDES. Ele
presidiu o banco estatal de
fomento em 1958 e 1959. Foi
ministro do Planejamento e da
Coordenação Econômica de
1964 a 1967 (governo Castello
Branco). Retornou à diplomacia em 1974, quando nomeado
embaixador em Londres.
Na década de 1980, iniciou sua
carreira política como senador
por Mato Grosso. Ocupou o cargo entre 1983 e 1991, pelo PDS,

Programas especiais
A TV Senado e a Rádio Senado
exibirão programas especiais
sobre a biografia e as ideias de
Roberto Campos na sexta-feira
e durante o fim de semana.

Nos anos 1980, intelectual pediu no Senado reformas trabalhista e previdenciária

Alô Senado 0800 612211

O livro destaca o saneamento
financeiro promovido por Campos no final da década de 1960
para a construção das bases de
crescimento do país.
— O Brasil alcançou, em 1973,
taxas que, diríamos hoje, chinesas: de 10% a 14% ao ano. Eram
os asiáticos que vinham até aqui
tomar receitas de crescimento
econômico — comenta.
As ideias de Campos são
realçadas no livro de modo a
revelar o “homem do mundo”,
um tanto insurgente, mas depois
legitimado pela história na defesa
das liberdades econômicas e da
racionalidade política.
— Para sair da “miséria dispensável” e caminhar para uma
riqueza aceitável e possível, ele
se batia contra cinco “ismos”:
populismo, nacionalismo, protecionismo, patrimonialismo e
prebendalismo — explica.

Almeida lembra que, apesar
do papel importante que teve
na construção do Estado forte
dos militares, Roberto Campos
se arrependeu depois e disse que
“o bem que o Estado pode fazer
é limitado. O mal, infinito”.
— Nos últimos 20 anos de
sua vida, praticamente foi um

obstrutor do Estado promotor
do desenvolvimento. Ele achava
que o Estado controla todo o
setor privado, mas não controla
a si próprio. Ele teve razão antes
do tempo — avalia o diplomata.
Autointitulado “diplomata
herege”, Roberto Campos também tem apontado no livro seu
Jefferson Rudy/Agência Senado

A trajetória de Roberto Campos
(1917–2001) está descrita no livro
O Homem que Pensou o Brasil
(Editora Appris), que foi lançado ontem no Rio de Janeiro, em
comemoração ao seu centenário.
Trata-se de uma obra coletiva,
organizada pelo diplomata Paulo
Roberto de Almeida, diretor do
Instituto de Pesquisa de Relações
Internacionais.
Para escrever uma parte da
obra, o diplomata leu toda a
bibliografia de Campos, desde a
dissertação de mestrado e artigos
para jornais até textos póstumos
e outros ainda inéditos.
— O trabalho de mestrado de
Roberto Campos foi considerado
uma tese de doutorado por um
grande economista austríaco da
época, Joseph Schumpeter, dada
a profundidade da análise sobre
flutuações e ciclos econômicos
— observa Almeida.

Paulo Roberto de Almeida, organizador de livro recém-lançado sobre Roberto Campos

lado contestador no Itamaraty,
como nas questões nucleares e
de desenvolvimento.

Discursos
O livro tem a colaboração de
autores como Antonio Barbosa,
consultor legislativo aposentado
do Senado e professor de história na Universidade de Brasília
(UnB), que traçou o perfil parlamentar e leu todos os discursos
de Campos no Congresso.
Quando foi eleito senador,
Campos já era uma figura nacionalmente conhecida.
— Ele chegou ao Senado em
um momento de crise aguda.
Era o último governo do regime
militar, de João Figueiredo, com
a dívida externa que crescia
exponencialmente e a inflação
cada vez mais descontrolada —
explica Barbosa.
A atuação no Senado, entre
1983 e 1991, foi marcada pelos
projetos na área da economia,

Polêmicas
Frequentou as principais
conferências mundiais que
estabeleceram as regras para
as relações comerciais e financeiras entre os países: Bretton
Woods (1944), que criou o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) e o Banco Mundial; e a
Conferência de Havana (1947),
que deu origem à Organização
Mundial do Comércio (OMC).
Liberal, Campos defendia
a privatização e as reformas,
a educação, a tecnologia e o
acesso aos mercados externos.
Pragmático e polêmico, cultivou
muitos admiradores e desafetos. Os críticos que o acusavam

a partir da própria experiência
intelectual e profissional. Seus
grandes discursos lotavam o
Plenário.
— Na posse, ele fez uma espécie de confissão de seu ideário.
O discurso de despedida do Senado é também impressionante,
pois atesta a sua coerência. Mostra que os problemas apontados
oito anos antes continuavam

Foi autor (e coautor) de
diversas obras, entre elas O
Mundo que Vejo e não Desejo;
A Lanterna na Popa, livro de
memórias; e os ensaios de Na
Virada do Milênio.
Voz sempre dissidente, demitiu-se no segundo governo
de Getúlio Vargas (1930-1945)
por condenar o que considerava
“demagogia e populismo” e não
hesitou em se demitir também
sob Juscelino Kubitschek, com
quem colaborou na elaboração
do Plano de Metas.
Chamou Brasília de “a capital
do deficit e da inflação”, construída “contra o Orçamento”.
Foi figura de destaque como
ministro do Planejamento de
Castello Branco, no período do
regime militar, com medidas
que levariam ao milagre econômico, mas ao qual depois
fez críticas, pelo tamanho do
Estado.
Também combateu a Constituição de 1988, que julgava
“desnecessária”, e não poupava os pares no Congresso.
Desse período, restaram as
recordações do senador Edison Lobão (PMDB-MA), seu

existindo, porque o Brasil teimava em não ter coragem de tomar
as decisões necessárias — diz.
Famosos também eram os
embates com os colegas parlamentares.
— Ele não levava desaforo
para casa. Quando era atacado
de forma grosseira e não estava
no Plenário, em viagens ao
exterior, voltava e fazia questão

Historiador Antonio Barbosa, que analisou os discursos de Campos no Congresso

João Alberto
Souza (PMDBMA) comemorou ontem os 97
anos de Bacabal
(MA), conhecida
como Princesa
do Mearim.
Com 103 mil habitantes, é
uma cidade-polo, com escolas de ensino superior que
atendem a região central do
Maranhão, disse o senador.
Ele informou que Bacabal se
destaca nas culturas de arroz,
milho, feijão e mandioca.

Elmano critica recursos
escassos e juros altos de
fundos constitucionais

Livros

Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Congresso Nacional
prestou ontem uma homenagem
ao senador, deputado, ministro
e diplomata Roberto Campos.
Morto em 2001, Campos completaria 100 anos ontem. Os
parlamentares e as autoridades
presentes o definiram como um
liberal convicto de seus ideais e
ético em sua atuação política.
Cidinho Santos (PR-MT), que
propôs a sessão especial, disse
que o homenageado defendeu
incondicionalmente a liberdade
democrática e a livre iniciativa.
Para o senador, o momento atual
do país pede grandes reformas,
como defendia Campos.
— Roberto Campos trabalhou
enfaticamente pela redução
do tamanho e da influência da
máquina administrativa estatal
nas atividades produtivas e pela
modernização das relações entre
o Estado e a sociedade — disse.
Para o deputado Paes Landim
(PTB-PI), que conviveu com o
homenageado, Campos foi “o
maior liberal que o país já teve”.
Landim afirmou que Campos
era um pensador, de pouca
conversa com os colegas, muito
competente e honesto.
— Essa figura fascinante
prestou grandes serviços ao
país. Ocupou as mais variadas
funções sempre com o mesmo
espírito, a mesma ideologia, a
mesma convicção liberal. Foi o
maior liberal deste país. É uma
pena que ele não possa ver como
as suas ideias começam a ser
plantadas — observou.
Para o deputado Pauderney
Avelino (DEM-AM), as ideias
de Roberto Campos ainda estão
vivas, especialmente no atual

de ser “entreguista” e “americanizado” cunharam-lhe o famoso
apelido “Bob Fields”. Para ele,
no entanto, o antiamericanismo era “a moléstia infantil do
nosso nacionalismo”. Em uma
entrevista na TV, cravou:
— O dinheiro não tem cor e, se
ele toma a forma de investimento, é útil, seja providenciado por
Deus ou pelo diabo.
Embaixador em Londres e
Washington no governo João
Goulart (1961-1964), Campos
passou boa parte da vida diplomática na tentativa de negociar
empréstimos para o Brasil.

Como senador, Roberto Campos faz discurso na Assembleia Nacional Constituinte

colega na Assembleia Nacional
Constituinte.
— Ele tinha verdadeiras cólicas de decepção com algumas
emendas que eram aprovadas
na Constituinte, que, a juízo
dele, mais prejudicavam o país
que ajudavam — conta.
A ironia fina, que era marca
registrada de Campos, também
ficou na lembrança de Lobão.
— Certa vez ele me disse:
“Olha, Lobão, hoje eu fiquei feliz
porque a Constituinte aprovou
uma emenda que me beneficia
diretamente. Eu sempre tive
muito medo de morrer e, com
essa emenda aprovada aqui, eu
não vou morrer nunca mais”.
Eu perguntei: “Como assim?”.
E ele respondeu: “Está dito lá
que todos os brasileiros têm
direito à vida” — relatou.

de responder, mas sem baixar o
nível da discussão.
Projetos de Campos, como o
de combate à Lei de Informática
ou da flexibilização da CLT, não
foram adiante. Suas propostas
também não foram aprovadas
em seu último cargo público, na
Câmara dos Deputados.
— Ele foi uma personalidade
controversa sobretudo porque
refletiu o grande embate intelectual que acontecia no Brasil
— ressalta o professor.
Campos é retratado nessa parte do livro não como homem de
direita, ortodoxo, enclausurado
na conjuntura, mas como prático
e racional. No seu texto, Barbosa
também destaca a “clarividência” de Campos.
— Problemas da agenda política brasileira de 2017, como as
reformas tributária, previdenciária e trabalhista, tudo isso foi
alertado por Roberto Campos
nos anos 1980 no Senado.

País deveria ter
ouvido Campos,
diz parlamentar
O autor do requerimento
para a homenagem ao centenário de Roberto Campos,
Cidinho Santos, se disse
defensor das ideias do homenageado sobre economia.
— Meu primeiro voto foi
em Roberto Campos, para
senador por Mato Grosso.
Sempre fui um admirador. Os
mato-grossenses ansiavam
pela oportunidade de fazer
uma homenagem — disse.
Campos escreveu artigos
sobre economia para jornais
e deixou vários livros publicados sobre política econômica.
Em 1999, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras.
— Lá atrás, ele já dizia que
o Brasil só teria jeito se cada
um tivesse a oportunidade
de trabalhar e vencer na
vida. Se naquele momento
o Brasil tivesse seguido um
pouco o pensamento do
Roberto Campos, talvez nós
estivéssemos numa situação
muito melhor hoje — opinou
Cidinho.
Para o senador, Campos,
ex-seminarista e intelectual
retraído — que defendeu o
livre mercado, a racionalidade política e a eficiência
econômica no Brasil —, não
prometeu igualdade e foi
duramente contestado.
— Se soubesse que hoje
muita gente sente sua falta,
Campos talvez repetisse satisfeito que “é excelente ser
bem falado na saída; melhor
do que ser bem recebido na
entrada”.

Elmano Férrer
(PMDB-PI) manifestou preocupação com a retirada
de recursos e as
taxas de juros dos
fundos constitucionais de desenvolvimento.
O senador disse que as taxas
de juros chegam a ser maiores
que as do mercado. A falta de
crédito em condições favoráveis afasta os investidores e
tem efeito negativo no emprego, na saúde e na educação,
avaliou.
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“O mundo está ficando cada
vez mais parecido com as minhas ideias”, disse o cuiabano
Roberto Campos (1917-2001),
em referência às mudanças que
ocorriam no final da década
de 1990.
Se estivesse vivo, Campos teria completado cem anos ontem
e constataria que suas ideias
estão mais atuais do que nunca.
O economista, diplomata e parlamentar antecipou os grandes
debates que dominariam o cenário político e econômico do
país e do mundo no século 21.
Ontem o Congresso fez uma
sessão especial destinada a
comemorar o centenário de
nascimento do ex-senador.
Roberto Campos ajudou a
criar o atual Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), o Banco Central, o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e o
Estatuto da Terra. Participou da
Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos, importante estágio na
construção do pensamento
brasileiro em planejamento
econômico.

João Alberto celebra os
97 anos da cidade de
Bacabal, no Maranhão

Wellington pede criação
de universidade federal
em Rondonópolis
Wellington Fagundes (PR-MT)
relatou que esteve com o ministro da Educação,
Mendonça Filho,
para cobrar do
governo apoio à aprovação,
pelo Congresso, do projeto que
cria a Universidade Federal de
Rondonópolis (MT).
O senador disse também
que tratou, no Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes, do destravamento
de obras nas estradas da região.

Temer não pode
fazer reformas sem
ouvir país, diz Paim
Paulo Paim (PT-RS) pediu
que o presidente Michel Temer
solicite a retirada da pauta
do Congresso das propostas
de mudanças na Previdência
Social e nas leis trabalhistas e
inicie um amplo debate sobre
os temas com a sociedade. O
senador disse que, se Temer
achar que isso não é possível,
deve renunciar ao mandato. O
que não dá, acrescentou, é o
governo continuar apoiando
reformas prejudiciais aos trabalhadores e favoráveis aos interesses do mercado financeiro.
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Visão liberal também foi destacada na sessão especial em
homenagem ao senador, deputado federal, ministro, diplomata
e economista mato-grossense, que completaria 100 anos ontem

Roque de Sá/Agência Senado

Congresso ressalta ética de Roberto Campos

Ex-senador dizia que antiamericanismo
de brasileiros era “moléstia infantil”
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Debatedores criticam reforma da Previdência
Se aprovada a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer, que
determina tempo mínimo de contribuição de 25 anos e aumento da idade
para acesso ao benefício para 65 anos,
35% dos trabalhadores não conseguirão
se aposentar, de acordo com dados
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) apresentados ontem
em audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos (CDH).
Segundo os convidados, a reforma,
que tramita na Câmara como Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
287/2016, provocará retrocessos sociais
graves. O cenário traçado foi de intensificação das desigualdades sociais e da
pobreza extrema, principalmente entre
os idosos, caso o texto seja aprovado
como proposto.

Prejuízo aos idosos
Em estudo, a pesquisadora Luciana
Jaccoud,do Ipea, aplicou as regras
propostas aos aposentados de 2014.
Nas aposentadorias por idade, aos 65
e 60 anos, a média de contribuição dos
homens é de 21 anos e das mulheres,
18. Entre eles, 35,5% não contribuiriam
por tempo suficiente. Entre as mulheres, mesmo trabalhando mais cinco
anos, 44% não alcançariam o tempo
mínimo exigido. A mudança afeta em
cheio os trabalhadores de menor renda
e mais baixa escolaridade, os que mais
precisam da proteção do Estado, frisou
a pesquisadora.
Para o Benefício da Prestação Continuada (BPC), o texto do governo impõe
a elevação da idade mínima de acesso,
de 65 para 70 anos, e a sua desvinculação do salário mínimo, o que sinaliza
a redução do valor com o passar dos
anos ou a necessidade de definir regras de reajuste por lei ordinária ou
medida provisória, como explicou o
consultor legislativo do Senado Luiz

Geraldo Magela/Agência Senado

Convidados de audiência afirmaram que a aprovação do texto do governo impedirá 35% dos trabalhadores de se aposentar e deixará deficientes e idosos desprotegidos
saúde, previdência e assistência social
— é sustentável e acumulou recursos
de sobra por dez anos, da ordem de
R$ 500 bilhões, gastos em finalidades
distintas. Martins disse ainda que
a proteção social é garantida pela
Constituição e que há uma intenção
oculta nas mudanças: privatizar a Previdência. Ele condenou a propaganda
governamental, que procura jogar a
sociedade contra os funcionários públicos “cheios de privilégios”, lembrando
que hoje eles já entram no sistema com
expectativa de aposentadoria igual à
da iniciativa privada.

Retrocessos
Especialistas avaliam a reforma da Previdência em audiência pública presidida por Paulo Paim (C)

Alberto dos Santos. Pelos números do
Ipea, regras mais rígidas para o acesso
ao BPC resultariam numa desproteção
estimada de 29% dos idosos, num
cenário de dificuldades de inserção
deles no mercado de trabalho.

Menos proteção
Para Luciana, a expectativa de
sobrevida desse grupo, de extrema
vulnerabilidade social, é ainda menor.
A idade média da concessão do BPC
seria de 66,5 anos, com duração média
de 7,9 anos, e não os 18,3 anos apontados pelo Executivo de forma geral.
Em média, a renda proveniente do
BPC corresponde a 79% do orçamento
dessas famílias e, em 47% dos casos,
trata-se da única renda da família, afetada pela retirada de um adulto apto a
trabalhar para cuidar do deficiente ou
idoso, salientou.
— A proposta de reforma enfraquece
a Seguridade Social em sua capacidade
protetiva, no impacto distributivo e na
garantia de condições dignas de vida a
pessoas com deficiência e idosos. Vai
ampliar o contingente de trabalhadores

sem proteção na velhice, reduzirá o
valor do BPC com impacto negativo
nas condições de vida das pessoas com
deficiência e idosos beneficiários e vai
ampliar o número de demandantes de
assistência social, a vulnerabilidade
entre idosos e pessoas com deficiência
e a pobreza e a desigualdade do país
— lamentou a pesquisadora.

Há recursos
Para o vice-presidente de Política
de Classe da Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (Anfip), Floriano Martins, o BPC
está em risco por que cresceu 43% de
2009 a 2015, a um custo de R$ 49 bilhões
anuais, e a “elite não se conforma que
se tenham feito políticas públicas de
inclusão com orçamentos definidos”.
— Um ano de pagamento de juros
aos bancos e banqueiros daria para
pagar 30 anos de BPC. Quem são os
beneficiários desses pagamentos? Do
BPC, 4,2 milhões de pessoas. E do outro
lado? Ninguém sabe — questionou.
Ele ainda afirmou que o orçamento
da Seguridade Social — que inclui

Os representantes dos Conselhos
Nacional de Assistência Social (CNAS)
e da Pessoa com Deficiência (Conade)
também criticaram a PEC. O presidente do CNAS, Fábio Moassab Bruni,
apontou retrocessos na assistência à
população de baixa renda. Ele sublinhou que, no caso do BPC, o governo
propõe um texto mais rígido somente
para os idosos.
— Me preocupa a flexibilização
para pessoas com deficiência e para
os idosos, não. Seria um BPC plus e
outro não plus e não podemos operar
o mesmo beneficio com duas lógicas
distintas — argumentou.
O presidente do Conade, Moisés
Bauer, considerou um equívoco propor a desvinculação do BPC do valor
do salário mínimo e frisou que, em
vez de tirar direitos das pessoas com
deficiência, o Brasil deveria pensar em
políticas de natureza compensatória,
em face das dificuldades enfrentadas
para a integração à sociedade com as
dificuldades geradas pelas deficiências.
Presidida pela senadora Regina Sousa (PT-PI), a CDH realizou a audiência
pública atendendo a requerimento do
senador Paulo Paim (PT-RS).

Representantes do governo dizem que medida provisória agiliza regularização fundiária
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O diretor do Departamento de Assuntos Fundiários
Urbanos do Ministério das
Cidades, Sílvio Figueiredo, explicou que, para essa meta de
desburocratização se concretizar, a clareza do conceito de
regularização foi fundamental.
— A regularização acontece
no núcleo que tenha destinação e finalidade urbana, não
importa a zona em que ele
esteja. Após a regularização,
o prefeito vai fazer o cadastramento e lançar o IPTU

[Imposto Predial e Teritorial
Urbano]. Se estiver grudado à
cidade, é uma área urbana; se
estiver longe, será uma área de
expansão urbana — explicou.

Avanços
O presidente da comissão
mista, deputado Izalci Lucas
(PSDB-DF), citou avanços em
outros pontos do texto.
— Com relação à Reurb
[Regularização Fundiária
Urbana] específica, eu espero que, no texto do relatório,
Jefferson Rudy/Agência Senado - 12/4/2017

A comissão mista que analisa
a Medida Provisória 759/2016,
que trata da regularização fundiária urbana e rural, promoveu, na quarta-feira, audiência
pública com representantes
dos Ministérios das Cidades e
da Casa Civil, além da Secretaria de Patrimônio da União,
que participaram diretamente
da elaboração da medida, e do
Ministério do Meio Ambiente.
De modo geral, eles reafirmaram a intenção do governo
em simplificar e agilizar a
regularização fundiária.
A MP abriu a possibilidade
de o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) efetuar o pagamento
em dinheiro das terras desapropriadas, antes pagos
apenas com títulos da dívida
agrária (TDAs).
Segundo o governo, o texto
uniformiza as regras de titulação de terras na Amazônia no
âmbito do Programa Terra Legal, para impedir atrasos nos
programas de assentamento.

Audiência da comissão mista ouve funcionários que elaboraram a medida

a gente possa contemplar,
primeiro, os ocupantes que
não construíram, para que
eles tenham o mesmo direito
de quem construiu. Acho que
também já entramos em acordo quanto à questão do preço
para que, no caso urbano,
seja considerada também a
valorização da benfeitoria no
empreendimento, para que
tenha um preço justo — disse.
Já o Ministério do Meio Ambiente, que não participou da
elaboração da medida provisória, sugeriu alguns ajustes,
a fim de garantir a visão socioambiental e o combate ao
desmatamento, sobretudo na
regularização fundiária rural.
O diretor do Departamento
de Extrativismo do ministério, Mauro Pires, defendeu o
Programa Bolsa Verde, criado
para incentivar a permanência
das populações tradicionais
nas áreas prioritárias de
conservação ambiental.
O programa paga R$ 300 a
cada três meses a famílias que

ajudem a preservar o meio
ambiente em assentamentos
da reforma agrária ou áreas
próximas a unidades de conservação de uso sustentável.
— Fizemos a sugestão no
sentido de aprimorar a legislação desse programa, de
modo a permitir que o reajuste desse valor, em vez de
ser por lei, possa ser, como
acontece no Programa Bolsa
Família, reajustado mediante
decreto presidencial, portanto,
mediante regulamento. Isso
tornaria esse processo mais
rápido — argumentou.
A sugestão do Ministério do
Meio Ambiente foi transformada em emenda apresentada
pela deputada Leandre (PVPR). O relator da comissão
mista, senador Romero Jucá
(PMDB-RR), vai receber sugestões sobre a medida provisória
até quinta-feira. O deputado
Izalci já anunciou que colocará
o relatório em votação na terça
da semana que vem.
Da Agência Câmara

www.senado.leg.br/jornal

