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Debate vê falha 
em proposta sobre 
preço de remédio  7

Empréstimo do BID 
será aplicado em 
gestão municipal  3

Seguro-Emprego 
recebe primeiro 
aval no Congresso  7

Encartado nesta 
edição, informativo 

sobre o projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 

para 2018

Senado aprova proposta que 
institui nova Lei de Migração

Ministro: reajustar carreiras deixa 
o serviço público mais eficiente

Projeto dificulta lavagem 
de dinheiro com loterias

Medida sobre diferenciação de 
preços passa em comissão mista

Eunício: reforma 
da Previdência 
será negociada

Professores e 
policiais pedem 
regras especiais

A MP que reestrutura 11 
carreiras do serviço público 
foi defendida ontem pelo 
ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira. Ele anun-
ciou que o governo prepara 
uma proposta de reforma 
administrativa ampla.  5

Casas lotéricas terão que 
manter registros dos ga-
nhadores por pelo menos 
cinco anos, segundo pro-

posta aprovada na Comis-
são de Assuntos Econô-
micos. O texto precisa de 
votação suplementar.  8

Comissão mista aprovou 
ontem a MP que permite a 
cobrança de preços diferen-
tes para compras em di-

nheiro ou no cartão e à vista 
ou a prazo. O texto segue 
para análise dos Plenários 
do Senado e da Câmara.  7

O presidente do Sena-
do, Eunício Oliveira, afir-
mou que as demandas 
das diversas categorias 
profissionais serão leva-
das em consideração na 
análise que os senadores 
farão da reforma da Pre-
vidência proposta pelo 
governo. De acordo com 
ele, o texto será votado 
sem pressa, para que se 
faça o devido debate no 
Parlamento.  2

Audiência na Comissão de 
Direitos Humanos ontem, 
mesmo dia em que poli-
ciais fizeram protestos no 
Congresso contra a reforma 
da Previdência, foi marcada 
pela insatisfação com o fim 
das aposentadorias espe-
ciais. Proposta do Executivo 
inclui professores e policiais 
na regra geral. Mas negocia-
ções na Câmara garantem 25 
anos de contribuição e idade 
diferenciada.  4

Projeto, que vai à sanção presidencial, substitui Estatuto 
do Estrangeiro, atualizando regras para permanência de 
imigrantes no Brasil e proteção a brasileiros no exterior 

OPlenário aprovou 
ontem substitutivo 
da Câmara dos De-

putados a projeto do Sena-
do que institui a nova Lei 
de Migração. O texto, que 
agora só depende de san-
ção presidencial para virar 
lei, define direitos e deve-
res do migrante e atualiza 
regras para a entrada e per-
manência de estrangeiros 
no Brasil.

Entre outros pontos, a 
proposta regula a repatria-
ção e prevê a concessão 
de anistia, para incentivar 
a regularização de mi-
grantes. Normas para a 

proteção de brasileiros no 
exterior e punição para 
traficantes de pessoas tam-
bém estão previstas.

O projeto, do senador 
licenciado Aloysio Nunes 
Ferreira (atual ministro das 
Relações Exteriores), subs-
titui o Estatuto do Estran-
geiro, legislação instituída 
durante a ditadura militar 
e considerada ultrapassa-
da. Para o relator, senador 
Tasso Jereissati, o estatuto, 
de 1980, via o migrante 
como uma ameaça, e não 
como alguém que pode 
contribuir para o desenvol-
vimento do país.  3Ao lado de Eunício Oliveira (C), que preside a sessão, Tasso defende a aprovação do projeto que moderniza a legislação

Fernando Bezerra Coelho e deputado Hiran Gonçalves ouvem Dyogo Oliveira

Senador Airton Sandoval e deputado Marco Tebaldi durante análise de relatório

Relator do projeto, José Pimentel conversa com o autor, Alvaro Dias

Programação 
monetária do país 
vai para Câmara  3

PIB Verde segue 
para decisão  
do Plenário  8
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O PRESiDENTE DO Senado, 
Eunício Oliveira, afirmou 
que os parlamentares estão 
se reunindo para buscar um 
entendimento em torno da 
proposta de reforma da Pre-
vidência:

— Desde domingo estamos 
negociando internamente as 
reivindicações feitas por diver-
sas categorias até o limite do 
possível de cedermos na ques-
tão da reforma da  Previdência.

Ele disse que concordou com 
a votação da PEC 287/2016, a 
Reforma da Previdência, pela 
Câmara e pediu que ela ocorra 
o mais rápido possível.

— Disse para a Câmara que 
podia votar a matéria com a 
tranquilidade e que o Senado 
não iria fazer nenhuma brava-
ta de rejeição dessa matéria.

Ontem houve uma manifes-
tação em frente ao Congresso 
Nacional contra a reforma da 
Previdência. O protesto foi 
convocado pela União dos 
Policiais do Brasil. Houve tu-
multo entre manifestantes e 
policiais legislativos, e vidros 
foram quebrados no Con-
gresso. Para Eunício, foi um 
“lamentável incidente”.

— Essa não é a forma de 

democracia que queremos. 
Aceito toda divergência, do 
ponto de vista de buscar a 
convergência, mas não con-

cordo com o que houve. Esta 
é a Casa da democracia e não 
há democracia sem políticos 
nem política.

Jorge Viana 
(P T-AC ) la-
mentou a mor-
te de João Tota, 
aos 76 anos, 
ocorrida no dia 
12. Ele foi de-
putado federal e prefeito de 
Cruzeiro do Sul (AC). 

Segundo o senador, Tota e 
a família são parte da história 
contemporânea de Cruzeiro 
do Sul e da região do Vale do 
Juruá. 

Por causa da atuação à  frente 
da prefeitura, Viana  disse 
que Tota é uma figura muito 
 admirada pelo povo da cidade.

— Nascido na Paraíba, ado-
tou o Acre como sua terra natal, 
onde formou uma família com 
a nossa querida dona Maria 
das Vitórias, viúva, que tam-
bém foi deputada estadual, 
com quem teve três filhos.

H u m b e r -
to Costa (PT-
PE) lamentou 
os índices de 
violência em 
Pernambuco. 
Segundo ele, as 
estatísticas colocaram o estado 
novamente nas manchetes de 
jornal. O senador informou que 
mais de 1,5 mil pessoas foram 
mortas de forma violenta nos 
primeiros três meses do ano, 
o que dá uma média de 17 
homicídios por dia. 

— A questão central é que, 
se existe uma política de segu-
rança em Pernambuco, ela tem 
dado consecutivas demonstra-
ções de que é falha e não dá re-
sultados. Não pode o governo, 
como fez recentemente, querer 
resolver a violência esconden-
do os dados da imprensa. isso 
não resolve.

Apesar de 
Mato Grosso 
produzir 27% 
de toda a sa-
fra brasileira, 
a população e 
os produtores 
sofrem com uma infraestru-
tura muito precária. O alerta 
é de José Medeiros (PSD-MT), 
que cobrou investimentos no 
estado. O senador apontou 
problemas que vão desde es-
tradas não asfaltadas até falta 
de aeroportos em cidades de 
médio porte.

Essas limitações, segundo 
Medeiros, encarecem a pro-
dução, prejudicam o turismo 
e causam mortes em acidentes 
de trânsito. Em Rondonópolis, 
afirmou o senador, pessoas 
estão sendo atropeladas por 
falta de passarelas nas rodovias 
que cortam o município.

Lídice da 
Mata (PSB-
BA) criticou o 
texto da Base 
Nacional Co-
mum Curri-
cular referente 
à alfabetização enviado pelo 
Conselho Nacional de Educa-
ção ao MEC, que prevê que a 
alfabetização aos 6 e 7 anos de 
idade. Segundo a senadora, se 
a ideia prevalecer, aumentará 
o abismo entre os alunos ricos 
e os pobres. Para ela, o gover-
no deveria usar a educação 
infantil, oferecida a partir dos 
4 anos, como compensação à 
falta de estímulo para o início 
da aprendizagem nas famílias 
mais pobres.

Paulo Paim (PT-RS) anun-
ciou em pronunciamento no 
Plenário que no dia 28 o país 
vai parar em protestos contra 
as reformas da Previdência 
e trabalhista. 

Na avaliação do senador, 
as mudanças na Previdência 
enviadas pelo governo ao 
Congresso só têm o objetivo 
de acabar com “esse instru-
mento de desenvolvimento 
humano e econômico”. 

No pronunciamento, Paim 
também alertou para os 
milhões de reais gastos na 
propaganda de defesa da 
reforma previdenciária e 
afirmou que o governo de 
Michel Temer mente nessas 
peças publicitárias.

Perdeu a validade a MP 
750/2016, que abriu crédito 
extraordinário de R$ 82,5 mi-
lhões para despesas em órgãos 
federais. O prazo de vigência 
foi encerrado no dia 12.

Para a MP virar lei, faltava a 
aprovação na Comissão Mista 
de Orçamento e nos Plenários 
da Câmara e do Senado e a 
sanção presidencial. A MP foi 
editada pelo presidente Temer 

em novembro. Os recursos 
destinavam-se à Câmara, ao 
Superior Tribunal de Justiça, 
à Justiça Federal, à Justiça 
Militar da União, à Justiça do 
Trabalho e à Justiça do DF.

Cabe à comissão mista en-
carregada de analisar a MP 
elaborar projeto de decreto 
legislativo que discipline o que 
ocorreu durante a vigência 
do texto.
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Presidente do Senado afirmou que estão sendo consideradas nos debates do Congresso Nacional as 
reivindicações das diversas categorias profissionais e acrescentou que tema não será votado às pressas

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

AuDIênCIAS InTErATIVAS

Reforma das aposentadorias 
será negociada, diz Eunício

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

 `CCT  Desenvolvimento e inovação
8h30 Audiência sobre assuntos da área de 
desenvolvimento tecnológico e inovação.

 `CAS  Divisão de férias
9h Na pauta de 14 itens, o PLS 411/2016, que 
permite dividir férias em até três períodos. 

 `MP 754/2016  Preço dos remédios
9h Audiência interativa sobre MP que trata 
do reajuste do preço dos remédios. 

 `CCJ  Tribunais de Contas
10h PEC 2/2017, que proíbe a extinção dos 
tribunais de Contas, e outros 30 itens. 

 `CE  Médico em área carente
10h Audiência sobre o PLS 168/2012, que 
obriga médico recém-formado em univer-
sidade pública a trabalhar em área carente. 

 `MP 768/2017  Direitos Humanos
10h30 Votação do relatório da MP, que cria 
o Ministério dos Direitos Humanos.

 `CDH  Pessoas desaparecidas
11h Entre os 14 projetos em votação, o 
PLS 667/2011, que institui o Cadastro 
 Nacional de Pessoas Desaparecidas. 

 `PLEnáriO  Segurança pública
14h Na pauta, a quarta sessão de discussão 
da PEC 24/2012, que cria o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Segurança Pública. 

 `CrA  Censo Agropecuário
14h Audiência com o presidente do IBGE 
sobre o Censo Agropecuário de 2017. 

 `CMO  Eleição
14h30 Eleição de presidente e relator.

 `CAE  Custo Brasil
14h30 Audiência sobre o custo Brasil e o 
processo de estagnação da produtividade. 

 `CMMC  Crise hídrica
14h30 Audiência sobre crise hídrica na 
 região do Vale do São Francisco.

Policiais fazem protesto na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contra a reforma da Previdência proposta pelo governo

Viana apresenta voto 
de pesar por morte de 
ex-deputado do Acre

Governo de PE esconde 
números da violência, 
afirma Humberto

Infraestrutura precária 
afeta economia de Mato 
Grosso, diz Medeiros

lídice critica regra 
para alfabetização no 
novo currículo escolar

Paim anuncia apoio 
a protesto nacional 
contra reforma

Perde validade MP que destinava 
r$ 82 mi a tribunais e à Câmara

Senador cobra dos partidos últimas indicações 
de integrantes para CPI da Previdência

Paulo Paim (PT-RS) cobrou 
ontem no Plenário as indica-
ções que ainda faltam para a 
composição e a instalação da 
CPi da Previdência. 

Segundo o senador, faltam 
as indicações do PMDB, que 
tem direito a duas vagas de 
titular e uma de suplente, e 
do Bloco Democracia Pro-
gressista (PP e PSD), que tem 
uma vaga de titular e uma de 
suplente.

— Faço um apelo para que 
esses dois partidos que não 
indicaram. No dia 24 de abril 
faz um mês que o requeri-
mento de CPi foi lido. Eu fiz 
diversos apelos da tribuna. 
Vossa Excelência, senador Eu-
nício [presidente do Senado], 
também os fez da Presidência. 
Só Vossa Excelência poderá 
nos ajudar. Tenho certeza de 
que pode. É preciso indicar 
uma data para a instalação 

da nossa CPi, que visa ajudar 
no debate da Previdência — 
pediu o senador.

Eunício reforçou o apelo 
para que os partidos apre-
sentem a complementação 
dos nomes.

O pedido de CPi foi proto-
colado com 60 assinaturas de 
senadores. A comissão quer 
investigar a contabilidade e a 
situação fiscal da Previdência 
Social. A intenção é verificar as 
dívidas de grandes empresas 
com a Previdência, a sonega-
ção e também a concessão 
de anistias, desonerações e 
desvinculações tributárias 
que teriam provocado o de-
sabastecimento do caixa do 
setor nos últimos anos.

A comissão é formada de 
sete titulares e cinco suplen-
tes. O prazo de funcionamento 
é de 120 dias, prorrogável por 
outros 120.

Por motivos técnicos, os pronunciamentos proferidos por senadores no Plenário de-
pois da ordem do dia serão publicados na próxima edição do Jornal do Senado.

ADIAMEnTo
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Um projeto do senador 
Cristovam Buarque (PPS-
DF) que torna inelegível o 
agente público denunciado 
por prostituição infantil 
ganhou ontem regime de 
urgência. 

A proposta (PLS 209/2008) 
impede de assumir qual-
quer cargo público a pessoa 
que estiver respondendo 
judicialmente a imputações 
de envolvimento direto 
ou indireto com tal crime, 
quando denunciada pelo 
Ministério Público.

Na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), o texto foi relatado 
por Magno Malta (PR-ES).

A proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que tor-
na imprescritível o crime de 
estupro cumpriu ontem no  
Plenário a primeira sessão 
de discussão em primeiro 
turno. A PEC 64/2016 faz o 
estupro figurar, juntamente 
com o racismo, como um 
crime “inafiançável e im-
prescritível”.

A mudança significa que 
o crime poderá ser punido 
a qualquer tempo, mesmo 
depois de vários anos da 
ocorrência do estupro. Atu-
almente, o tempo de pres-
crição varia de acordo com 
o tempo da pena. O autor da 
PEC é Jorge Viana (PT-AC).

O SENADO APROVOU ontem 
o projeto da nova Lei de Mi-
gração, que define os direitos 
e os deveres do migrante e do 
visitante no Brasil, regula a en-
trada e a permanência de es-
trangeiros e estabelece normas 
de proteção ao brasileiro no 
exterior. O texto aprovado foi 
um substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao projeto original 
do Senado (PLS 288/2013)
e agora depende da sanção 
presidencial para virar lei.

A proposta estabelece, entre 
outros pontos, punição para 
o traficante de pessoas, ao 
tipificar como crime a ação de 
quem promove a entrada ilegal 
de estrangeiros em território 
nacional ou de brasileiro em 
país estrangeiro. 

O projeto também concede 
anistia na forma de residência 
permanente a alguns imigran-
tes. A regra vale para imigran-
tes que entraram no Brasil até 6 
de julho de 2016 e que fizerem 
o pedido até um ano após o 

início de vigência da lei.
De acordo com o texto, a 

moradia no Brasil é autorizada 
para os casos de visto tempo-
rário, aprovação em concurso,  
beneficiário de refúgio, asilo 
ou proteção ao apátrida (sem 
pátria) e para vítima de tráfico 
de pessoas, trabalho escravo ou 
violação de direito agravada 
por sua condição migratória. 
Também é autorizada a mora-
dia para quem já tiver possuído 
a nacionalidade brasileira.

O texto traz exceções para 
os casos de repatriação, como 
pessoa em situação de refúgio 
ou apátrida e menores de 18 
anos desacompanhados ou 

separados da família, além 
de repatriação para nação ou 
região que apresente risco à 
vida, segurança ou integridade.

A residência poderá ser 
negada se a pessoa tiver sido 
expulsa do Brasil antes, se tiver 
praticado ato de terrorismo ou 
responder a crime passível de 
extradição, entre outros.

Histórico
De autoria do senador licen-

ciado Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP), o PLS 288/2013 
foi proposto para substituir o 
Estatuto do Estrangeiro (Lei 
6.815/1980), adotado durante 
a ditadura militar.

Para o relator, Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), a antiga lei era de-
fasada e enxergava o migrante 
como uma ameaça, alguém 
que somente seria aceito na so-
ciedade se trouxesse vantagens 
econômicas, sem receber con-
trapartida pela contribuição 
ao desenvolvimento do Brasil.

Na avaliação de Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), o texto 
votado é mais adequado ao 
Brasil atual. O Estatuto do 
Estrangeiro é uma legislação 
defasada, incompatível com 
a Constituição, afirmou.

Na discussão em Plenário, 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
criticou o trecho do texto que 

garante aos povos indígenas 
e populações tradicionais o 
direito à livre circulação em 
terras tradicionalmente ocu-
padas, independentemente das 
fronteiras criadas depois. Para 
o senador, isso significa “es-
cancarar as fronteiras” e pode 
facilitar o tráfico de drogas.

Tasso afirmou que os direitos 
desses povos são garantidos 
pela Constituição e que o 
objetivo do artigo é garantir a 
circulação a povos que desco-
nhecem as marcas de fronteira 
fixadas pelo homem branco.

— O que o dispositivo quer 
garantir é que o indígena au-
têntico não seja constrangido 
nem ameaçado por eventual-
mente ter transposto fronteira 
marcada pelo homem branco 
em uma região que há séculos 
seus antepassados já habitam. 
Daí a imaginar que hordas de 
narcotraficantes, terroristas e 
guerrilheiros, travestidos de 
indígenas, possam se valer 
disso para invadir o país, como 
divulgado em redes sociais, há 
uma distância abissal.

Entre as alterações feitas pelo 
relator no texto da Câmara, 
está a retirada de inciso que 
incluía a proteção ao mercado 
de trabalho nacional.

Proposta que atualiza Estatuto 
do Estrangeiro estabelece 
direitos e deveres dos migrantes 
e define regras para concessão 
de anistia e para repatriação 

Projeto da nova Lei de Migração vai à sanção

O Senado aprovou ontem a indicação de dois 
novos embaixadores brasileiros para represen-
tações diplomáticas no exterior.

Paulo Cesar Meira de Vasconcellos vai para 
o cargo de embaixador do Brasil em israel. 
Foram 45 votos favoráveis, 1 voto contrário e 
1 abstenção. Também foi aprovado, com 52 
votos a favor, 4 contra e 1 abstenção, o nome de 
Renato Mosca de Souza para ser embaixador 
na Eslovênia.

A presença de significativa comunidade 
judaica no Brasil (aproximadamente 110 mil 
pessoas, conforme o último Censo do iBGE), 
a décima maior do mundo, faz do Brasil um 
país relevante para israel, afirmou Vasconcellos 
durante sabatina na Comissão de Relações 
Exteriores (CRE), no dia 6.

Sabatinado pela CRE no mesmo dia, Souza  
disse que pretende incrementar a diversificação 
das exportações brasileiras para a Eslovênia, 
hoje concentradas em produtos agrícolas.

Os senadores aprovaram no 
Plenário o PDS 38/2017, que 
contém a programação mone-
tária do governo para janeiro, 
fevereiro e março de 2016. A 
proposta vai para a Câmara.

A programação monetária 
contém estimativas das faixas 
de variação dos principais 
agregados monetários, metas 
indicativas de sua evolução 
trimestral e descrição sucinta 
das perspectivas da economia 
nacional para o trimestre e para 
o ano em curso.

O relator, Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), explica que o do-

cumento apresenta retrospec-
tiva da conjuntura econômica 
nacional no quarto trimestre 
de 2015, “com destaque para 
o ritmo recessivo do nível de 
atividade interna, tanto na 
indústria quanto no comércio, 
nos serviços e na atividade 
agropecuária, e para a acele-
ração de preços livres e moni-
torados no período, resultando 
em uma variação de 10,48% no 
iPCA para os 12 meses encer-
rados em novembro de 2015”.

O relator destaca que a pro-
gramação “sugeria continuida-
de da moderação da atividade 

doméstica no curto prazo e ob-
servava a inércia inflacionária 
e o impacto da desvalorização 
cambial ocorrida em 2015”.

Por lei, o presidente do Ban-
co Central deve submeter ao 
Conselho Monetário Nacional 
programação monetária para o 
trimestre que se inicia. Depois, 
é encaminhada à Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado, que a transforma em 
projeto de decreto legislativo 
e dá parecer pela rejeição ou 
aprovação. O PDS segue então 
para os Plenários do Senado 
e da Câmara dos Deputados.

O Plenário aprovou ontem 
uma autorização para a União 
obter do Banco interamerica-
no de Desenvolvimento (BiD) 
um empréstimo de US$ 150 
milhões. Os recursos desti-
nam-se ao Programa Nacional 
de Apoio à Gestão Adminis-
trativa e Fiscal dos Municípios 
Brasileiros (PNAFM).

A solicitação do empréstimo 
consta do PRS 10/2017 e foi 
subscrita pela Presidência.

O PNAFM oferece aos mu-
nicípios consultoria, capacita-

ção, equipamentos e sistemas 
de tecnologia da informação 
e comunicação e mobiliário, 
materiais e equipamentos 
de apoio operacional, entre 
outros recursos.

Para Telmário Mota (PDT-
RR), a operação vai ajudar 
as prefeituras a cumprir sua 
programação tributária:

— Aparentemente não são 
muito recursos, mas ajudam 
substancialmente, princi-
palmente aos municípios 
menores.

O Plenário confirmou ontem o Acordo de Co-
operação e Facilitação de investimentos entre 
Brasil e México. O texto, previsto no Projeto de 
Decreto Legislativo (PDS) 29/2017, reafirma o 
que foi assinado na Cidade do México em 26 
de maio de 2015.

O tratado tem o objetivo de promover inves-
timentos mútuos e facilitá-los, mesmo quanto 
àqueles feitos em data anterior a sua entrada em 
vigor, desde que respeitado prazo decadencial 
de até cinco anos após ciência dos fatos.

Pelo documento, Brasil e México destinarão 
aos investidores do outro país um tratamento 
não “menos favorável” ao concedido aos seus 
próprios investidores, não alterando assim as 
condições de concorrência.

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.

País terá novos embaixadores 
em Israel e na Eslovênia

Aprovada programação monetária do 1º trimestre Brasil receberá dinheiro do BID 
para aplicar em gestão municipal

Confirmado acordo com México 
para fomentar investimentos 
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Plenário debate PEC 
que torna estupro 
crime imprescritível

Ganha urgência 
proposta contra 
prostituição infantil

Em sessão presidida por Eunício Oliveira (C), senadores aprovam texto originário do Senado que moderniza a legislação
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Gleisi Hoffmann (PT-
PR) defendeu ontem a 
anulação, pelo STF, do 
impeachment da ex-
-presidente da República 
Dilma Rousseff.

Para a senadora, essa é a saída mais 
correta depois que o atual presidente 
Temer afirmou que Dilma não aceitou, 
em troca do indeferimento do pedido 
de abertura do processo impeach-
ment, dar apoio ao ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, em processo 
por quebra de decoro parlamentar no 
Conselho de Ética. 

Ela acrescentou que, mesmo preso, 
Cunha afirmou que o parecer favorável 
à abertura do impeachment foi subme-
tido previamente a Temer, então vice-
-presidente. independentemente das 
versões, Gleisi disse que fica evidente 
o desvio de finalidade da decisão e o 
golpe parlamentar .

Reguffe (sem partido- 
DF) anunciou ao Ple-
nário, durante a ordem 
do dia de ontem, que 
protocolou sugestão de 
plebiscito para que a po-
pulação opine sobre a reforma política. 
No plebiscito, que seria realizado em 
conjunto com as eleições de 2018, o 
povo poderá escolher o sistema elei-
toral de sua preferência: voto em lista 
fechada, distrital ou misto.

— Eu defendo o voto distrital, como é 
do conhecimento de todos — declarou.

Ele lembrou que também é o autor 
da PEC que institui o voto distrital 
(PEC 9/2015). Segundo Reguffe, esse 
é o sistema eleitoral que traz a política 
para perto do cidadão, pois reduz a 
área geográfica da representação e os 
custos de campanha. Para o senador, 
a “própria população tem que decidir 
o que quer e o que não quer”.

Na opinião de Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO), os 
diretores da empreiteira 
Odebrecht, que fizeram 
delação premiada na 
Operação Lava Jato, se 
fazem de vítimas, quando na verdade 
foram os responsáveis pelo funcio-
namento da máquina da corrupção. 
O senador disse que muitos políticos 
poderosos já foram desmascarados 
pela delação dos empresários, alguns 
deles estão presos e outros ainda irão 
para a cadeia.

Ataídes também afirmou que sua 
geração fracassou e que agora os jovens 
terão a chance de mudar o cenário 
do país.

— Vocês, meus caros jovens, têm 
pela frente a oportunidade de construir 
uma nova geração, um novo Brasil, 
pautado pela ética, pela moral e pelos 
bons princípios.

Lasier Martins (PSD-
RS) elogiou decisões da 
ministra Cármen Lúcia, 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
de chamar juízes fede-
rais para auxiliar na instrução dos 
processos da Operação Lava Jato que 
tramitam no tribunal e de colocar na 
pauta de julgamentos o processo que 
pode restringir o foro privilegiado.

A medida sobre a Lava Jato busca 
impedir a prescrição de crimes prati-
cados pelas autoridades que serão ou 
estão sendo processadas no STF, disse 
o senador. Sobre o foro privilegiado, 
Lasier pediu que o Senado acelere a 
tramitação da PEC 10/2013.

— A proposta do senador Alvaro Dias 
[PV-PR] elimina, indistintamente, o 
foro privilegiado para todos, apenas 
diversificando as várias primeiras 
instâncias.

PROFESSORES E POLiCiAiS 
civis manifestaram insatis-
fação com as reformas pre-
videnciária e trabalhista em 
audiência ontem na Comissão 
de Direitos Humanos (CDH). 
O maior temor é com a possí-
vel extinção da aposentadoria 
especial, benefício que as 
regras atuais da Previdência 
asseguram às duas categorias. 
Para seus representantes, não 
se trata de privilégio, mas justo 
reconhecimento em função da 
natureza estressante e o risco 
das atividades que exercem.

O debate ocorreu no mes-
mo dia em que era esperada 
a apresentação, na Câmara 
dos Deputados, do relatório 
da reforma da Previdência 
(PEC 287/2016). A leitura do 
documento acabou adiada 
para hoje. A audiência não 
havia terminado no início 
da tarde e os policiais já se 
concentravam no gramado 
do Congresso para protestar 
contra a reforma.

Paulo Paim (PT-RS), que 
pediu e coordenou a audi-
ência, avaliou que o país vive 
o pior momento quanto aos 
interesses dos trabalhadores. 
Nem mesmo no regime militar, 
segundo ele, os direitos sociais 
enfrentaram tantas ameaças. 
Para o senador, o atual go-
verno, que manobrou para 
tirar a presidente eleita Dilma 
Rousseff, não tem “moral” para 
conduzir as reformas. Ele ma-
nifestou apoio à convocação 
de greve geral no dia 28.

Além de Regina Sousa (PT-
Pi), presidente da CDH, que 
cedeu a coordenação dos 
trabalhos a Paim, participaram 

Fátima Bezerra (PT-RN) e José 
Medeiros (PSD-MT).

Atualmente, professores 
do ensino público e privado, 
policiais e bombeiros podem 
requerer a aposentadoria após 
30 anos de contribuição para 
homens e 25 para mulheres, 
sem idade mínima. Com a 
reforma, os dois grupos passa-
riam a se aposentar pela regra 
geral, com 65 anos de idade e 
pelo menos 25 anos de contri-
buição. Porém, as negociações 
na Câmara caminharam para 
60 anos e 25 de contribuição 
para professores e policiais.

Riscos e pressão
Ainda sem conhecer o es-

boço do parecer que o relator, 
deputado Arthur Oliveira 
Maia (PPS-BA), divulgara na 
Câmara, os participantes 
criticaram o texto original. O 
coordenador-geral de Recur-
sos Humanos da Polícia Rodo-
viária Federal, Jesus Caamaño, 
e o assessor institucional da 
Polícia Civil do Distrito Fe-
deral, Kleber da Silva Junior, 
chamaram a atenção para os 
riscos da atividade e a pressão 
permanente a que os policiais 

são submetidos, o que reduz a 
expectativa de vida abaixo da 
média geral. Júnior criticou 
também a falta de diálogo do 
governo com a categoria.

Os representantes dos pro-
fessores — Beatriz Cerqueira, 
do Sindicato Único dos Traba-
lhadores em Educação de Mi-
nas Gerais, e Gabriel Magno, 
do Sindicato dos Professores 
do Distrito Federal — centra-
ram as críticas na falta de le-
gitimidade do governo Temer 
para promover as reformas 
e questionaram o “suposto” 
deficit da Previdência e os inte-
resses envolvidos em ampliar 
a privatização do setor.

Para a Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Recei-
ta Federal (Anfip), os governos 
não adotaram medidas para 
enfrentar a mudança demo-
gráfica e estimular os fundos 
previdenciários, que hoje po-
deriam dar maior sustentação 
ao sistema. O vice-presidente 
de Assuntos da Seguridade So-
cial da entidade, Décio Bruno 
Lopes, disse que recursos das 
antigas caixas de assistência 
dos servidores foram desvia-
dos para outras funções.

Policial e professor querem 
manter aposentadoria atual 
Em dia de protesto e de apresentação do esboço da reforma da Previdência, audiência na Comissão 
de Direitos Humanos foi marcada por críticas e defesa da aposentadoria especial para as categorias

Gleisi aponta conluio de 
Temer e Cunha e pede 
anulação do impeachment

reguffe propõe plebiscito 
sobre sistema eleitoral  
com as eleições de 2018

Para Ataídes, delatores da 
lava Jato são corruptos 
que se fazem de vítimas

lasier Martins elogia 
decisão para acelerar 
processos no Supremo

Especialistas convidados 
para audiência promovida 
pela Comissão de Desen-
volvimento Regional (CDR) 
alertaram ontem para o risco 
de municípios, especialmen-
te os pequenos das Regiões 
Norte e Nordeste, sofrerem 
forte perda de recursos com 
a reforma da Previdência.

Na avaliação do econo-
mista Guilherme Delgado, 
do instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (ipea),  
as alterações propostas pelo 
governo dificultarão o acesso 
de agricultores familiares, 
como quebradores de coco, 
quilombolas e assentados 
da reforma agrária, aos be-
nefícios previdenciários. isso 
causará forte impacto na eco-
nomia dos municípios com 
menos de 50 mil habitantes.

Para Delgado, a proposta de 
unificar as idades para apo-
sentadoria afeta em cheio a 
Previdência Rural, e a elevação 
do tempo de contribuição de 
15 para 25 anos dificultará ain-
da mais  o acesso ao benefício. 
A ideia de criar contribuição 
mensal de 5% do salário 
mínimo para trabalhadores 
rurais é, em sua opinião, a 
pior de todas, e deverá levar 
à expulsão de milhares de 
trabalhadores do sistema de 
seguridade social.

— O próprio secretário de 
Previdência já declarou que 
o que se vai arrecadar com 
isso são migalhas. O objetivo 

é expelir o segurado especial 
da Previdência. Porque quan-
do ele não contribui, perde a 
condição de segurado e não 
pode requerer benefícios. Não 
só os de aposentadoria, por 
não completar os  critérios, 
mas outros vários. 

Fátima Bezerra (PT-RN) 
também criticou a reforma 
da Previdência, considerando 
que ela “terá impacto violento 
para a vida dos pequenos 
municípios.” Na visão da 
senadora, as consequências 
principais serão o aumento da 
exclusão social e a retomada 
do aumento da pobreza.

Contribuições
Consultor da Confedera-

ção Nacional de Municípios 
(CNM), Max Telesca reco-
nheceu a necessidade de uma 
reforma, mas concordou que 
as mudanças propostas pelo 
Executivo poderão afetar a 
maioria dos pequenos mu-
nicípios brasileiros, que de-
pendem muito dos benefícios 
previdenciários.

O presidente da Associação 
Nacional dos Auditores da Re-
ceita Federal do Brasil (Anfip), 
Vilson Romero, disse que a 
propaganda do próprio gover-
no “desmente” a alegação da 
existência de rombo nas con-
tas, pois outras contribuições, 
além da previdenciária, são 
fontes: a Cofins, a incidente 
sobre o lucro líquido (CSLL) 
e as loterias.

Para especialistas, reforma 
prejudicará pequenos municípios

Paulo Paim (C) coordena os debatedores na Comissão de Direitos Humanos

Ao lado de Fátima, Delgado avalia impacto negativo nos municípios menores
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O MiNiSTRO DO Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Dyogo Oliveira, defendeu 
ontem a aprovação da medi-
da provisória que reestrutura 
remunerações e progressões 
profissionais de 11 carreiras 
do serviço público federal. 
Ele também antecipou que 
o governo prepara uma pro-
posta de reforma ampla para 
racionalizar a aprimorar a 
administração pública.

Oliveira participou de au-
diência promovida pela co-
missão mista que analisa a 
MP 765/2016. O relator da 
medida, Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE), informou 
que pretende apresentar o seu 
relatório na terça-feira, para 
que o texto possa ser votado 
no dia seguinte.

A MP já recebeu mais de 
400 emendas de deputados 
e senadores, que precisarão 
ser analisadas pelo relator. 
Bezerra disse também que 
todas as suas decisões serão 

tomadas “em sintonia” com 
o governo federal.

De acordo com Oliveira, 
cerca de 68 mil servidores (dos 
quais 38,7 mil são inativos) 
serão afetados pela reestru-
turação proposta pela MP. As 
mudanças envolverão tam-
bém reajustes salariais variá-
veis, que podem chegar a 28% 
no caso de peritos médicos da 
Previdência Social, oficiais e 
assistentes de chancelaria e 
analistas e especialistas de in-
fraestrutura, que não tiveram 
reajuste nos últimos dois anos.

Impacto
O impacto fiscal desse pro-

cesso será da ordem de R$ 10,9 
bilhões ao longo de quatro 
anos. Desse montante, R$ 220 
milhões já foram despendidos, 
uma vez que a MP foi editada 
no final de 2016 e já produz 
efeitos. O ano de 2017 verá o 
maior impacto: R$ 3,7 bilhões.

Além das cinco já mencio-
nadas, as carreiras incluídas 

na MP são os supervisores 
médico-periciais da Previ-
dência, os policiais civis dos 
antigos territórios federais, os 
auditores fiscais do trabalho e 
da Receita Federal e os analis-
tas aduaneiros e tributários 
da Receita.

A medida também cria um 
sistema de bônus remunerató-
rio por cumprimento de metas 

para os auditores fiscais. Essas 
gratificações serão financiadas 
pelo Fundo Especial de Desen-
volvimento e Aperfeiçoamento 
das Atividades de Fiscalização 
(Fundaf), no caso dos audito-
res da Receita, e por recursos 
provenientes da aplicação de 
multas trabalhistas, no caso 
dos auditores do trabalho.

— O objetivo desse bônus 

de eficiência não é arrecada-
tório, simplesmente. É ter uma 
gestão eficiente, que torne o 
funcionamento da Receita 
mais ágil e capaz de atender 
o contribuinte com maior 
velocidade. 

A concessão da gratificação 
terá base em indicadores fun-
cionais. Serão levados em con-
ta o cumprimento de metas 
de arrecadação, a fluidez dos 
despachos de importação e ex-
portação, a eficácia na análise 
de conformidade de pedidos 
de restituição e ressarcimento, 
a redução do tempo médio de 
processos administrativos e 
de consultas de contribuintes 
e o combate ao contrabando.

Babel
Bezerra elogiou a proposta e 

disse que, em sua opinião, os 
altos índices de sonegação e 
inadimplência têm a ver com 
a desvalorização progressiva 
dos profissionais da Receita 
Federal ao longo do tempo. 
Ele disse que a ideia de ofe-
recer bônus de desempenho 
é uma forma de garantir a 
recuperação da arrecadação 
sem a necessidade de elevar 
a carga tributária.

O senador criticou a mul-
tiplicidade de categorias e 
carreiras no serviço público 
federal. Atualmente, são 278 
e, para ele, não há condições 
de promover negociações 
com todos esses segmentos. O 
problema é agravado pela su-
perposição entre várias dessas 
carreiras e pela segmentação 
de outras, que têm seus profis-
sionais divididos entre órgãos 
com planejamentos diferentes. 
Ele classificou a administração 
pública como “uma Babel” e 
sugeriu uma ampla reforma 
na área de pessoal.

— É impossível administrar 
o país assim. Os interesses 
foram se expressando em 
associações e sindicatos e, 
ao longo dos últimos 20 anos, 
multiplicamos e criamos car-
reiras. A grande maioria dos 
pleitos aqui é unificar e dar 
o mesmo tratamento de uma 
carreira para outra. Por que 
isso? Porque erramos.

O ministro respondeu que 
o governo já prepara uma 
proposta de reforma adminis-
trativa, a ser apresentada após 
a conclusão dos debates sobre 
as reformas da Previdência, 
trabalhista e tributária.

— Temos um imenso des-
gaste de energia numa luta 
interna entre as categorias 
para se equipararem. É muito 
difícil administrar a massa de 
trabalhadores do serviço pú-
blico federal. É uma pauta da 
mais alta relevância. Estamos 
nos preparando para apresen-
tar ao Congresso uma reflexão 
a respeito dessas temáticas.

Dyogo Oliveira falou ontem sobre MP que trata de progressões funcionais e reajustes salariais e anunciou que o governo prepara uma proposta de ampla reforma administrativa

Ministro defende reestruturação de carreiras
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Funcionários do Itamaraty reivindicam melhorias salariais
A Comissão Mista da MP 

765/2016, presidida pelo 
deputado Hiran Gonçalves 
(PP-RR), ouviu ontem rei-
vindicações de dezenas de 
categorias profissionais.

Entre eles, dos oficiais e 
assistentes de chancelaria, 
da carreira das Relações Ex-
teriores, que pedem melhores 
salários e equiparação com 
outras carreiras.

Segundo o representante 
do Sindicato Nacional dos 
Servidores do itamaraty, 
Evaristo Nunes, o deficit 
de pessoal chega a 60% do 
quadro, e a remuneração está 
entre as mais defasadas da 
Esplanada dos Ministérios:

— O Estado está promoven-
do a desigualdade no corpo 
de servidores. Nossa batalha 
é um processo de convergên-
cia com as demais carreiras. 
Fomos relegados a um plano 
de ostracismo — lamentou.

De acordo com Nunes, a 
remuneração final de um 
oficial de chancelaria, por 

exemplo, fica pouco acima 
dos R$ 10 mil, inferior ao re-
cebido por agentes da Polícia 
Federal, analistas tributários, 
oficiais de inteligência da 
Abin e fiscais agropecuários.

Situação semelhante ocorre 
com o assistente de chan-
celaria, que chega ao fim 
da carreira ganhando cerca 
de R$ 8 mil, menos do que 
técnicos do Banco Central e 
agentes de inteligência.

Banco Central
Deputados e senadores ou-

viram também reivindicações 
apresentadas pelo diretor de 
imprensa e Comunicação 
do Sindicato Nacional dos 
Técnicos do Banco Central 
(Sintbacen), Daniel Santos, 
de novas contratações e 
exigência de curso superior 
como requisito mínimo para 
entrada na instituição.

— As atividades do Banco 
Central ganharam ao longo 
dos anos maior complexida-
de e abrangência, demandan-

do conhecimento compatível 
com nível superior. O STF 
considera legal e a direção 
da autarquia é a favor da 
elevação de escolaridade, 
que não é subterfúgio para 
aumento da remuneração a 
curto prazo — alegou Santos.

Produtividade
A representante do Sindi-

cato Nacional dos Servidores 
Administrativos do Minis-
tério da Fazenda (Sindfaz) 
em Minas Gerais, Marina 
Guedes reclamou do fato 
de a MP ter excluído os ser-
vidores administrativos da 
Receita Federal do bônus de 
produtividade concedido a 
auditores fiscais e a analis-
tas tributários. Segundo ela, 
tais profissionais realizam 
atividade-fim, e o ambiente 
de trabalho ficou insuportá-
vel devido às disparidades 
entre os trabalhadores.

— Somos 30% do corpo 
funcional da Receita Federal. 
Não há razões técnicas que 

afastem nossa inclusão. O 
bônus veio com estrutura de 
produtividade institucional e 
metas globais, portanto todos 
deveriam receber — afirmou.

A proposta do Executivo 
chegou no ano passado ao 
Congresso e prevê reajustes 
para oito categorias de ser-
vidores. Também reorganiza 
cargos e carreiras, estabelece 
regras de incorporação de 
gratificação de desempenho 
a aposentadorias e pensões.

A MP cria, por exemplo, o 
bônus de eficiência e produti-
vidade na atividade tributária 
e para auditores fiscais do 
trabalho. Além disso, autoriza 
a cessão de servidores para 
cargos de direção e gerência 
de entidades do Sistema S, 
como Sesi, Sesc e Senac.

Incorporação
A deputada Maria Helena 

(PSB-RR) disse que a propos-
ta de emenda à Constituição 
que determina incorporação 
de servidores de ex-territórios 
ao quadro da União (PEC 
199/2016), de Romero Jucá 
(PMDB-RR), já aprovada no 
Senado, está pronta para aná-
lise no Plenário da Câmara. 
No entanto, segundo ela, não 
é a hora ideal para votação, 
visto que os estados estão 
renegociando suas dívidas 
com o governo federal.

— Estão sendo impostas 
regras duras aos governos 
estaduais. É uma medida 
justa, mas gera aumento de 
despesa. Sabemos que pode 
sofrer retaliações e podemos 
perder oportunidade de apro-
vação — explicou a deputada.O deputado Hiran Gonçalves (C) e o senador Fernando Bezerra Coelho (3º à dir.) participam de debate sobre a MP 765

Dyogo Oliveira diz que cerca de 68 mil servidores passarão pela reestruturação
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ESPECiALiSTAS DEFENDE-
RAM ONTEM, em audiência 
no Senado, a regulamentação 
da atividade de esteticista, 
mas advertiram que o projeto 
sobre o assunto aprovado na 
Câmara pode colocar em risco 
a saúde de quem procura um 
tratamento estético. 

A relatora, senadora Ana 
Amélia (PP-RS), propôs a cria-
ção de um grupo de trabalho 
com representantes das áreas 
envolvidas para elaborar um 
novo texto para o projeto:

— A nossa preocupação não 
pode ser corporativa. A nossa 
preocupação crucial e priori-
tária é com a saúde. 

O projeto que regulamenta 
as profissões de esteticista e 
cosmetólogo (PLC 77/2016)

está em análise na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS). 
Pelo texto, para ser esteticista 
ou cosmetólogo, será exigido 
diploma de nível superior e, 
para atuar como técnico em 
estética, certificado de insti-
tuição credenciada.

Dermatologistas e fisiotera-
peutas afirmaram que o atual 
texto do projeto tem brechas 
que permitem que esteticistas 
pratiquem atos privativos de 
outros profissionais da saúde. 

O vice-presidente da So-
ciedade Brasileira de Derma-
tologia, Sérgio Palma, pediu 
que os senadores mudem a 
proposta para evitar conflito de 
atribuições. A regulamentação, 
disse, é necessária, pois existem 
procedimentos que têm sido 

banalizados, como o uso de 
laser para depilação. O médico 
contou o caso de uma técnica 
que provocou queimaduras em 
uma cliente por não dominar 
o uso do equipamento.

A presidente da Associação 
Brasileira de Fisioterapia 
Dermatofuncional, Themis 
Brochado, também falou sobre 
casos de queimaduras em pro-
cedimentos como a luz pulsada 
e a criolipólise.

A presidente do Sindicato dos 
Esteticistas e Cosmetólogos do 
Rio de Janeiro, Rosaline Gomes, 
disse que a regulamentação é 
urgente, inclusive para punir 
maus profissionais e leigos 
que hoje se sentem livres para 
publicar tutoriais de estética 
na internet.
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Debatedores que participaram ontem de audiência argumentaram que proposta original pode 
colocar em risco saúde da população. Relatora propôs grupo de trabalho para alterar texto da Câmara

Projeto sobre profissão de 
esteticista deve ter novo texto

Marta Suplicy (2ª à esq.) conduz audiência em comissão: projeto já recebeu mais de 18 mil críticas e sugestões populares

Chaves (E), relator da MP na comissão mista, conversa com parlamentares

Acir Gurgacz pede 
construção da 
Ferrovia Bioceânica

Armando Monteiro 
critica as taxas de 
juros brasileiras

Comissão vota hoje relatório sobre 
novo bônus para médicos do InSS

Ministro falará sobre corte no Ciência sem Fronteiras
Acir Gurgacz 

(PDT-RO) pro-
testou contra 
a demora na 
decisão sobre 
a construção 
da Ferrovia Bioceânica, 
planejada para dar acesso 
ao Oceano Pacífico.

O custo estimado é de 
US$ 15 bilhões e o projeto 
começaria transportando 
23 milhões de toneladas de 
carga, com a possibilidade 
de dobrar o volume em 25 
anos. Seriam 25 mil quilô-
metros de extensão, de Goiás 
ao norte do Peru.

— Essa é uma obra de país, 
não de um governante — 
disse o senador.

Armando Monteiro (PTB-
PE) criticou ontem a alta taxa 
de juros. Segundo ele, micro-
empresários e trabalhadores 
continuam submetidos a um 
ambiente pouco favorável.

De acordo com o sena-
dor, mesmo que haja uma 
percepção favorável das 
agências de rating sobre o 
país, isso ainda não se reflete 
em um melhor padrão de 
financiamento da economia 
brasileira.

— Temos uma perversa 
combinação: recessão e um 
quadro ainda de relativa 
estagnação econômica, 
combinados com uma taxa 
de juros reais elevadíssima 
— descreveu.

A comissão mista que ana-
lisa a Medida Provisória 
767/2017 vota hoje o relatório 
do texto, que cria um bônus 
especial de desempenho no 
valor de R$ 60 por perícia 
médica em benefícios por 
incapacidade concedidos 
pelo iNSS. 

Ontem foi concedida vista 
do relatório após a leitura do 
documento pelo relator da 
MP, o senador Pedro Chaves 
(PSC-MS). Ele acolheu 31 das 
119 emendas apresentadas. 

A MP também estipula uma 
nova contagem de tempo 
para efeito de carência na 
concessão de auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez 
e salário-maternidade, além 
de promover ajustes em re-
lação ao auxílio-doença e à 
aposentadoria por invalidez.

Chaves defendeu o aperfei-
çoamento dos temas da MP. 
Ele destacou que instrução 
normativa do iNSS prevê a 
revisão de aposentadoria por 
invalidez a cada dois anos. 
Porém, disse, a regra não tem 
sido cumprida, o que vem 
possibilitando a permanência 
de beneficiários por incapaci-
dade por um período superior 
ao que determina a legislação.

Ele destacou que irregula-
ridades sobre auxílio-doença 
e aposentadoria por invalidez 
foram confirmadas em audi-
torias da Controladoria-Geral 
da União (CGU) e do Tribunal 
de Contas da União (TCU). 

A despesa do governo 
com auxílio-doença atingiu  
R$ 23,2 bilhões em 2015, qua-
se o dobro do gasto em 2005 
(R$ 12,5 bilhões), observou.

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, deverá com-
parecer à Comissão de Edu-
cação e Cultura (CE) para 
prestar esclarecimentos sobre 
a decisão do governo federal 
de suspender a oferta do Pro-
grama Ciência sem Fronteiras 
para alunos de graduação. 
Um requerimento com esse 

objetivo foi aprovado ontem 
pela comissão.

Como já estava agendada a 
presença do ministro para o 
dia 16 de maio, a fim de tratar 
de outros assuntos da pasta, a 
comissão decidiu aproveitar 
a data para pedir explicações 
sobre as mudanças no Ciência 
sem Fronteiras.

O pedido partiu de Humber-
to Costa (PT-PE), para quem 
a suspensão do programa re-
presenta a interrupção de uma 
política pública “com flagrante 
potencial para colocar o país 
em uma das rotas do desenvol-
vimento”. O senador afirma que 
mais de 70 mil estudantes de 
graduação foram beneficiados.

A CE aprovou também a cria-
ção de um grupo de trabalho 
para acompanhar e avaliar a 
implantação e o desenvolvi-
mento do novo ensino médio.

Foi aprovado ainda um re-
querimento para debater em 
Rondonópolis (MT) a certifi-
cação do Hospital Regional de 
Rondonópolis como hospital 
de ensino.Comissão de Educação decidiu criar grupo para acompanhar novo ensino médio
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FOi APROVADA EM comissão mista 
a medida provisória que permite que 
comerciantes estabeleçam um preço 
diferente para pagamentos em dinheiro 
ou cartão de crédito ou débito. A prática 
era adotada por muitos comerciantes 
que ofereciam descontos para quem 
pagasse com dinheiro, mas foi proi-
bida em lei. Com a diferenciação na 
cobrança, eles buscavam evitar as 
taxas cobradas pelas administradoras 
de cartões e a demora para receber o 
dinheiro. A MP 764/2016 agora será 
votada pelos Plenários da Câmara e 
do Senado.

A medida, editada em dezembro, 
permite que prestadores de serviços 
e comerciantes cobrem de seus clien-
tes valores distintos para um mesmo 
produto, de acordo com o meio de 
pagamento e com o prazo (à vista ou 
parcelado). A MP faz parte do pacote 

de medidas microeconômicas anun-
ciadas pelo presidente Michel Temer 
para aumentar a produtividade.

O texto foi aprovado com duas 
mudanças, uma de redação e a outra 
para obrigar o fornecedor a informar, 
em local visível ao consumidor, os 
descontos oferecidos em função do 
meio e do prazo de pagamento.

Defesa
O relator, deputado Marco Tebaldi 

(PSDB-SC), ressaltou que a MP não 
obriga a diferenciação de preços, 
somente oferece a possibilidade ao 
comércio. O estímulo ao pagamento à 
vista e em dinheiro, no entendimento 
do relator, pode criar uma situação de 
concorrência que leve as administrado-
ras de cartão a baixar as taxas cobradas 
dos estabelecimentos comerciais.

Ele também citou o levantamento, 

feito em conjunto pelo Banco Central, 
pelo Ministério da Fazenda e pelo Mi-
nistério da Justiça em 2011, mostrando 
que, sem a diferenciação de preços, há 
um “subsídio cruzado” das famílias de 
baixa renda para as famílias de alta 

renda, especialmente para as que usam 
cartões de crédito. isso significa que 
quem não tem cartão acaba pagando 
mais do que deveria e custeando parte 
das compras de quem usa esse meio 
de pagamento.

A comissão mista que ana-
lisa a medida provisória que 
altera o Programa Seguro-
-Emprego (PSE) aprovou 
ontem relatório de Armando 
Monteiro (PTB–PE).

A MP 761/2016 prorrogou 
para 31 de dezembro de 2018 o 
prazo de adesão ao programa. 
O prazo anterior se esgotaria 
em 31 de dezembro deste 
ano. O texto agora passa a 
tramitar como projeto de lei 
de conversão e deve ser votado 
nos Plenários da Câmara e do 
Senado.

— Desde julho de 2015, 
quando foi implementado o 
programa, a taxa de desem-
prego segue em expressivo 
crescimento, tendo passado 
de 8,7%, em julho de 2015, 
para 12% em novembro de 
2016. A prorrogação continua 
com o mesmo objetivo de 
conter o desemprego — diz 
Armando.

O PSE permite que o go-
verno economize recursos 
do seguro-desemprego, pre-
servando maior parte da 
arrecadação sobre a folha de 
pagamento, além de conter 
a queda no nível de emprego 
da economia.

Despesas
O governo estima que a 

despesa com o PSE será de 
R$ 327,3 milhões e de R$ 
343,4 milhões em 2017 e 
2018, respectivamente. Os 
cálculos baseiam-se em um 
público de 55 mil, atualmente 
coberto pelo programa, e pelo 
período médio de 5,6 meses 
de duração.

A adesão de novas empresas 
ao PSE está sujeita à dispo-
nibilidade orçamentária e 
financeira a ser fixada pelo 
Executivo.

A medida altera o critério 

de adesão de empresas pelo 
indicador Líquido de Em-
pregos (iLE), que na prática 
representa o balanço de de-
missões e abertura de novos 
postos de trabalho na firma 
durante o ano.

As empresas participantes 
são proibidas de contratar 
funcionários para executar as 
mesmas atividades exercidas 
por empregado abrangido 
pelo programa, o que já é 
previsto na legislação. Mas 
abre exceções para os casos 
de efetivação de estagiário, 
contratação de pessoas com 
deficiência e ex-presidiários.

Acordos coletivos
A MP 761 mantém as regras 

relativas aos acordos coletivos 
necessários à adesão ao pro-
grama. Permite que o número 
total de trabalhadores, de 
setores abrangidos pelo PSE, 
e o percentual de empregados 
possam ser alterados sem a 
formalização de um aditivo 
contratual.

Ainda pela MP, as empresas 
que aderirem ao programa de 
forma fraudulenta deverão 
devolver o valor integral rece-
bido do governo acrescido de 
juros com base na taxa Selic.

Armando acatou 7 das 61 
emendas apresentadas ao 
texto. Entre as propostas aco-

lhidas, estão a contratação de 
pessoas idosas; a dispensa da 
comprovação de regularidade 
fiscal, previdenciária e relativa 
ao FGTS para adesão ao PSE; 
e a atribuição de um caráter 
de permanência ao programa.

— O PSE traz vantagens para 
trabalhadores, empregadores 
e governo, pois faz com que o 
ônus da redução da deman-
da seja compartilhado entre 
todos os agentes — afirma o 
relator.

Vantagens
O relatório afirma que o 

programa apresenta vantagens 
para trabalhadores, empresas 
e governo. Para o trabalhador, 
o PSE preserva o emprego 
e mantém a maior parte da 
renda. Para a empresa, reduz 
momentaneamente o custo 
total da mão de obra, evita os 
elevados custos com demis-
são e admissão e o custo de 
treinamento da mão de obra.

Para o governo, a adesão das 
empresas pode ser vista como 
uma alternativa ao desem-
prego e ao layoff (suspensão 
temporária dos contratos 
de trabalho ou redução dos 
períodos normais de traba-
lho). No primeiro caso, o PSE 
reduz a demanda por seguro-
-desemprego. No segundo, os 
gastos com bolsa-qualificação. 

A mudança na política de 
reajuste de preços de medi-
camentos foi criticada por 
vários participantes da audi-
ência realizada ontem pela 
comissão mista que analisa a 
Medida Provisória 754/2016. 
O principal problema apon-
tado foi a falta de critérios 
para definir os preços. A MP 
estabelece que a Câmara de 
Regulação do Mercado de 
Medicamentos (Cmed) pode 
autorizar, de forma excepcio-
nal, a redução ou o aumento 
de preços dos remédios, sem 
datas estabelecidas. Hoje, o 
reajuste de preços é anual.

Segundo o diretor de Assun-
tos Econômicos  da Associa-
ção da indústria Farmacêutica 
de Pesquisa, Marcelo Liebhar-
dt, a segurança jurídica das 
empresas quanto à regulação 
de preços está ameaçada. 

Para o  coordenador do 
Grupo de Trabalho sobre Pro-
priedade intelectual, Pedro 
Villardi, o monopólio impacta 
no preço do medicamento. O 
tratamento para pneumonia 
com nimesulida, no Brasil, 
segundo ele, custa US$ 82, 
e na Índia, US$ 2,5. Villardi 
também alertou para a falta 
de critérios e transparência na 
definição do preço de entrada 
dos medicamentos nos países.

— O fabricante deve infor-

mar os custos de desenvol-
vimento e de produção e os 
aportes públicos durante o 
processo de desenvolvimento.

O presidente da Associação 
Brasileira de importadores e 
Distribuidores de implantes, 
Gláucio Libório, destacou 
que o tempo em que órteses 
e próteses ficam paradas em 
aeroportos e portos (de 3 até 
26 dias) impacta no preço 
final, pois há custos de arma-
zenagem e perdas de validade.

Regulação
O secretário-executivo da 

Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos, 
Leandro Safatle, considerou 
a MP um instrumento seguro 
para resolver o caso de medi-
camentos que tinham preços 
desalinhados. Também disse 
que, com a criação da Cmed, 
houve queda significativa no 
preço de remédios no Brasil. 

— A regulação teve um 
papel importante na esta-
bilização do mercado de 
medicamentos e da inflação 
nesse mercado.

Para o assessor do Conselho 
Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde Elton Chaves, 
a MP pode ajudar os gestores 
municipais quando faltarem 
medicamentos e os preços 
subirem abusivamente.

Comissão aprova MP da diferenciação de preço

Avança medida que prorroga Seguro-Emprego Debate aponta falta de critérios 
para definir reajuste de remédios 

Medida que permite a cobrança de valores diferentes em compras à vista ou a prazo 
e em dinheiro ou no cartão segue para análise dos Plenários do Senado e da Câmara

Senador Airton Sandoval preside reunião que aprovou o relatório do deputado Marco Tebaldi

Vicentinho (E) é vice-presidente na comissão que aprovou texto de Armando

Valdir Raupp preside debate que ouviu Liebhardt, Villardi e Libório
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A construção da Ferrovia 
Bioceânica, entre Brasil e 
Peru, é viável, afirma estudo 
elaborado pela empresa China 
Railway Eryuan Engineering 
Group e apresentado ontem 
à Comissão de Serviços de 
infraestrutura (Ci). O trecho 
que ligaria a Região Centro-
-Oeste ao Oceano Atlântico, 
considerado mais fácil de ser 
construído, é visto como im-
portante para o escoamento da 
produção de grãos e minérios. 

Segundo Bi Qiang, engenhei-
ro responsável pelo estudo, 
que custou US$ 50 milhões, a 
China pode ajudar a financiar 
a construção dessa etapa.

— É melhor começar a obra 
da ferrovia até o Atlântico. É 

mais valioso, a obra é mais 
simples, o prazo da obra é 
mais curto e o retorno de in-
vestimento é rápido — disse.

O engenheiro sugeriu a cria-
ção de uma empresa estatal 
conjunta ou de um fundo de 
investimentos Brasil-China 
para a construção e pro-
pôs que o trabalho na parte 
brasileira seja feito em três 
etapas: primeiro concluindo 
a Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), 
comunicando o Centro-Oeste 
e o Oceano Atlântico; depois 
levando a ferrovia de Cam-
pinorte (GO) a Porto Velho 
(RO); e por último, chegando 
ao Acre. Finalizada a parte 
brasileira e havendo retorno 
financeiro, o trabalho a partir 

daí seria impulsionar o Peru a 
aceitar a continuação da obra, 
explicou Bi Qiang.

Faltam recursos
O diretor de infraestrutura 

de Logística do Ministério do 
Planejamento, Bruno Nunes 
Sad, afirmou que a pasta vê 

a proposta da Ferrovia Bioce-
ânica “com bons olhos”, mas 
apontou grandes desafios a 
serem superados. O projeto 
é audacioso, observou, com 
cerca de 5 mil quilômetros 
de trilhos, e isso exige um 
volume de investimentos de 
que o governo não dispõe 

atualmente. Ele concordou 
que a construção em trechos, 
como propuseram os chineses, 
é o melhor caminho.

Os senadores proponentes 
da audiência defenderam a 
obra como proposto pelos 
chineses: Jorge Viana (PT-
AC), Acir Gurgacz (PDT-RO), 
Valdir Raupp (PMDB-RO), 
Wellington Fagundes (PR-MT) 
e o presidente da Ci, Eduardo 
Braga (PMDB-AM), prome-
teram pressionar o governo 
pela ferrovia, ainda que haja 
dificuldades de financiamento.

Mas o projeto pode sofrer 
embaraços graças à postura do 
governo peruano, que tomou a 
decisão política de não investir 
na obra no momento.

O instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (iBGE), 
que calcula o produto interno 
bruto (PiB), deverá divulgar 
anualmente também o pa-
trimônio ecológico nacional, 
o chamado o PiB-Verde. A 
medida está prevista no Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) 
38/2015, aprovado ontem 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). 

O cálculo do PiB Verde, 
conforme o projeto do de-
putado Otavio Leite (PSDB-
RJ), deverá levar em conta 
iniciativas semelhantes, em 
especial o índice de riqueza 
inclusiva (iRi), elaborado 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). O objetivo é 
assegurar futura convergên-

cia com índices adotados 
em outros países e permitir 
comparação, como ocorre 
com o PiB.

A proposta prevê ainda am-
pla discussão da metodologia 
de cálculo do PiB Verde com 
a sociedade.

O relator da proposta na 
CAE, Cidinho Santos (PR-
MT), afirmou que com o ín-
dice será possível identificar 
se o país está produzindo 
riqueza ou se está apenas 
consumindo o patrimônio 
ecológico, “bem como avaliar 
se as políticas públicas em 
curso estão produzindo passi-
vo ambiental a ser enfrentado 
pelas gerações futuras”.

A proposta segue para 
análise do Plenário.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem projeto para tornar 
mais clara a situação tributá-
ria das agências franqueadas 
dos Correios. Originária da 
Câmara dos Deputados, 
a proposta (PLC 59/2016) 
define as atividades das fran-
queadas como “auxiliares” do 
serviço postal, estipulando 
a tributação de acordo com 
o percentual de venda dos 
produtos e serviços. A medi-
da afasta a possibilidade de 
tributação dos franqueados 
como se suas atividades 
fossem de “intermediação” 
de negócios. Nesse caso, a 
carga tributária é mais pe-
sada, incluindo o imposto 
sobre Serviços (iSS) cobrado 
pelos municípios. A exigência 
já motivou repetidas ações 
judiciais patrocinadas por 
associação de franqueados 
e pelos Correios.

O relator da matéria na 
CAE, senador Cidinho San-

tos (PR-MT), afirmou que 
a receita bruta advinda do 
serviço postal, própria da Em-
presa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT), é imune 
de tributos, conforme artigo 
150 da Constituição Federal.

Por isso, considerou correta 
a definição das franquias 
como meras repassadoras 
da receita pública à ECT. 
Essa interpretação colocaria 
fim na discussão a respeito 
do cabimento ou não da 
incidência tributária sobre 
as franquias, “posto que a re-
ceita é pública e se enquadra 
como imunidade”.

Ainda segundo Cidinho 
Santos, a imposição do tri-
buto provocaria aumento de 
custo não previsto quando da 
celebração dos contratos de 
franquia, o que pode levar 
ao fechamento de empresas 
num setor que emprega 25 
mil pessoas.

O projeto seguirá para 
 votação no Plenário.

COiBiR O USO de loterias 
para lavagem de dinheiro é o 
objetivo do Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 62/2007, apro-
vado ontem pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). 
O texto reforça normas con-
tidas na Lei 9.613/1998, que 
define as punições para esse 
tipo de crime. A proposta será 
votada em turno suplementar 
na próxima reunião delibera-
tiva da CAE.

A comissão acolheu subs-
titutivo de José Pimentel (PT-
CE) a projeto apresentado 
por Alvaro Dias (PV-PR) que 

determina à Caixa Econômica 
Federal, ou a qualquer outra 
pessoa jurídica autorizada a 
explorar loterias, a manuten-
ção, por no mínimo cinco anos, 
do registro de informações 
sobre as edições dos concursos 
e seus ganhadores. 

107 prêmios em 1 dia
O objetivo de Alvaro Dias é 

evitar casos como o citado por 
ele na justificação da proposta, 
em que uma única pessoa des-
contou 107 prêmios no mesmo 
dia, em sete modalidades de 
loteria.

De acordo com a proposta, 
deverá ser mantido registro do 
nome completo, número do 
documento de identificação e 
CPF do ganhador do prêmio. 
Também devem ser mantidos 
dados sobre o tipo ou moda-

lidade de loteria ou sorteio, 
número e data do concurso, 
valor e data do pagamento do 
prêmio, além da descrição do 
prêmio, se em dinheiro ou em 
bens, e a forma do pagamento.

O projeto prevê ainda o 
registro dos dados das casas 
lotéricas, com a identificação 
dos responsáveis legais e ende-
reço das unidades recebedoras 
e pagadoras de apostas.

Como observa José Pimen-
tel, o caso citado é um exem-
plo de como os criminosos 
buscam “dar aparência legal a 
recursos financeiros que têm 
origem ilegal, recursos muitas 
vezes advindos de crimes de 
impacto econômico e social 
bastante negativo, tais como 
corrupção, sonegação de 
impostos, tráfico de drogas e 
de armas”.

PIB Verde, que mede patrimônio 
ecológico do país, vai ao Plenário

Franquias dos Correios poderão 
ficar isentas de tributo municipal

Projeto aprovado em comissão 
obriga a Caixa Econômica 
Federal e lotéricas a manter 
registro dos dados dos prêmios 
e seus ganhadores por 5 anos

Proposta ainda terá que ser aprovada em turno suplementar, em nova reunião da Comissão de Assuntos Econômicos
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Ferrovia bioceânica é viável, dizem chineses em audiência 

Eduardo Braga (2º à esq.) ouve a exposição do engenheiro chinês Bi Qiang (E)

Controle sobre prêmios de 
loterias poderá aumentar

Dados de empréstimos a estados devem ser públicos
O Ministério da Fazenda 

poderá ser obrigado a divul-
gar os dados dos pedidos de 
autorização para contratação 
de empréstimo por estados 
e municípios. É o que prevê 
o Projeto de Resolução do 
Senado (PRS) 45/2015, apro-
vado ontem pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). 
Autor da proposta, Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES) lembra 
que, embora a fixação de 

limites e condições para a con-
tratação desses empréstimos 
seja competência privativa 
do Senado, a Casa optou por 
fixar normas gerais e delegar 
sua execução ao Ministério 
da Fazenda.

No entanto, segundo Ferra-
ço, o Ministério da Fazenda 
“tem pecado pela falta de 
transparência”. 

Além disso, conforme o se-
nador, o Ministério da Fazenda 

“parece exorbitar da delegação 
de funções que recebeu do Se-
nado ao expedir norma interna 
atribuindo a si mesmo poderes 
para autorizar, em caráter 
excepcional, a contratação de 
operações por entes em más 
condições financeiras”.

A proposta — que recebeu 
voto favorável do relator, Ro-
naldo Caiado (DEM-GO) — se-
gue para votação no Plenário, 
com pedido de urgência.


