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Tributação menor de franquia 
dos Correios abre as votações

Eunício Oliveira é condecorado 
com Ordem de Rio Branco

Violação a direito indígena persiste 
após ditadura, dizem debatedores

Presidência sanciona lei que  
cria Dia Nacional do Perdão

Consultores 
publicam 
informativo 
sobre a LDO

O presidente do Se-
nado, Eunício Oliveira, 
foi agraciado na quinta-
-feira com a Ordem de 
Rio Branco, no grau de 
Grã-Cruz. A comenda foi 
entregue pelo presidente 
da República, Michel Te-
mer, no Palácio Itamara-
ty, durante homenagem 
ao Dia do Diplomata. O 
evento marca a data de 
nascimento do barão do 
Rio Branco, patrono da 
diplomacia brasileira.

A Ordem de Rio Branco 
foi criada em 1963 pelo 
então presidente João 
Goulart. O objetivo da 
homenagem é estimular 
a prática de ações e fei-
tos e distinguir serviços 
meritórios e virtudes cí-

vicas. Pessoas físicas ou 
jurídicas, tanto nacionais 
como estrangeiras, po-
dem ser agraciadas.

Também receberam 
a Ordem de Rio Branco 
ministros de Estado, 
parlamentares, empresá-
rios e diplomatas, entre 
outros.

Antes da entrega das 
insígnias, Eunício par-
ticipou, ao lado do mi-
nistro das Relações Ex-
teriores, Aloysio Nunes 
Ferreira, da cerimônia 
de formatura de duas 
turmas do Curso de For-
mação de Diplomatas do 
Instituto Rio Branco.

Da Assessoria 
de Imprensa da 

Presidência do Senado

Para os povos indígenas 
do Brasil, “a ditadura con-
tinua”, disseram partici-
pantes de uma audiência 
pública na Comissão de 
Direitos Humanos.

Além de discutir as 
agressões sofridas pelos 
índios durante o regime 

militar, tema do debate, 
os expositores criticaram 
violações atuais, como a 
dificuldade na demarcação 
de terras indígenas.

O contingenciamento de 
recursos da Fundação Na-
cional do Índio também foi 
condenado.  4

Foi sancionada na se-
mana passada a lei que 
transforma o 31 de agosto 
no Dia do Perdão. A au-
tora do projeto que deu 
origem à lei é a deputada 
federal Keiko Ota, cujo 

filho de 8 anos foi seques-
trado e assassinado. Ela 
perdoou os bandidos. 
Segundo a relatora no Se-
nado, Simone Tebet, a lei 
incentiva a solidariedade 
e a irmandade.  3

Especialistas em or-
çamento da Câmara e 
do Senado produziram 
um resumo dos princi-
pais pontos do projeto 
de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 
2018. O trabalho é vol-
tado para servidores 
e o público em geral. 
A ideia, explicam os 
autores, é tentar des-
mistificar um pouco a 
lei e ressaltar pontos 
relevantes. Entre os 
temas, estão novo re-
gime fiscal, orçamento 
impositivo e despesas 
com pessoal.  2

Projeto na pauta de amanhã classifica atividade como complementar ao serviço postal, impedindo a taxação como intermediação de negócios

A primeira proposta 
na pauta do Plená-
rio desta semana 

é o projeto que altera a 
forma de tributação das 
agências franqueadas dos 
Correios. O texto estipula a 
tributação de acordo com 
o percentual de venda dos 
produtos e serviços. Em 
seguida, estão quatro PECs. 
A primeira estabelece o 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Segurança 
Pública e a segunda torna 
o crime de estupro impres-
critível e inafiançável. As 
outras duas são a que cria 
o Simples Municipal e a 
que revoga a regra de que o 
Congresso só pode entrar 
em recesso no meio do ano 
após aprovar a LDO.  3 Agência Central dos Correios, em Brasília: proposta impede a tributação dos franqueados como se sua atividade fosse de intermediação de negócios

Senador Eunício Oliveira recebe comenda do presidente Michel Temer (E)

Debate abordou a violência contra povos indígenas durante o regime militar

Consultor do Senado, Vinicius 
Amaral é um dos autores
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UM INFORMATIvO PRO-
DUzIDO pelas Consultorias 
de Orçamentos do Senado e 
da Câmara traz uma visão re-
sumida dos principais pontos 
do projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
2018. Entre os temas, estão 
meta fiscal, novo regime fis-
cal, orçamento impositivo e 
despesas com pessoal.

Segundo o informativo, a 
meta de resultado primário 
de 2018 para o setor público 
consolidado é de um deficit 
de R$ 131,3 bilhões (1,8% 
do produto interno bruto —
PIB). Esse montante, que é 
a diferença entre receitas e 
despesas primárias, reúne os 
deficits de R$ 129 bilhões da 
União (orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social) e de R$ 3,5 
bilhões das estatais (exceto as 
empresas dos grupos Petro-
bras e Eletrobras) e o superavit 
de R$ 1,2 bilhão dos estados, 
Distrito Federal e municípios.

Já o deficit nominal do 
governo federal, que inclui o 
pagamento de juros da dívida, 

previsto para 2018 é de R$ 
421,9 bilhões (5,82% do PIB).

Atualmente em discussão 
na Câmara, os regimes de 
previdência social devem ter 
um deficit global de R$ 293,9 
bilhões: R$ 202,2 bilhões no 
Regime Geral da Previdência 
Social, R$ 77,7 bilhões no 
Regime Próprio dos Servido-
res Públicos Federais e R$ 14 
bilhões nas pensões dos mili-
tares (esse valor não inclui as 
aposentadorias dos militares).

Salário mínimo
O projeto da LDO (PLN 

1/2017) prevê ainda reajuste 
do salário mínimo de R$ 937 
para R$ 979. Como o PIB de 
2016 não apresentou cres-
cimento real, o salário deve 
ser reajustado apenas pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) de 
2017, estimado em 4,48%. 
Há ainda a previsão de um 
crescimento real do PIB de 
2,5%, de uma taxa Selic de 
9%, de um Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) acumulado de 4,5% no 
ano e da cotação do dólar a  
R$ 3,40 no fim de 2018.

O consultor de Orçamentos 

do Senado vinicius Amaral, 
um dos coordenadores do 
informativo, afirma que a 
publicação deixa muito claro 
que o projeto da LDO 2018 
está alinhado ao processo 
de ajuste fiscal em curso no 
país. Entre outras medidas, o 
projeto traz regulamentações 
referentes para o novo regime 
fiscal, aprovado pela Emenda 
Constitucional 95/2016, e 
regras visando à restrição de 
despesas, como as de pessoal.

— Há uma regra bastante 
restritiva para admissão de 
servidores para o ano que vem, 
assim como limites específicos 
para as despesas dos Poderes 
Judiciário e Legislativo, do 
Ministério Público da União 
e da Defensoria Pública da 
União — destaca Amaral.

Ele ressalta ainda que o in-
formativo traz uma linguagem 
gráfica e não é voltado para 
especialistas em orçamento, 
e sim para todos os servidores 
e o público em geral. A ideia, 
explica o consultor, é tentar 
desmistificar um pouco a lei 
e ressaltar pontoss relevantes.

 `CCT  Radiodifusão
8h30 A comissão vota concessões e reno-
vações de rádios.

 `CAS  Reforma trabalhista
9h  O ciclo de debates sobre a proposta 
de reforma trabalhista discute represen-
tação dos trabalhadores e dos sindicatos.  

 `CCj  Abuso de autoridade
10h  A comissão vota projeto que altera a 
Lei de Abuso de Autoridade.

 `CDR  Ministro das Cidades
10h  Audiência com o ministro das Cida-
des, Bruno Araújo, sobre planos da pasta.

 `MP 768/2017  Direitos Humanos
14h  A comissão mista da MP que cria o Mi-
nistério dos Direitos Humanos e a Secreta-
ria-Geral da Presidência aprecia relatório.

 `PAuTA FeMininA  Ciência
14h Debate sobre mulheres na ciência.  

 `CMO  eleição
14h30 A Comissão Mista de Orçamento 
 elege presidente e relator.  

 `MP 760/2016  Bombeiros e PMs do DF
14h30 Análise de relatório sobre progres-
são profissional de PMs e  bombeiros do DF.   

 `CPi DA PReViDênCiA  instalação
15h A CPI instala trabalhos e elege presi-
dente e vice. 

 `CCT  Rádios comunitárias
8h30  A comissão faz audiência sobre a 
situação atual das rádios comunitárias.   

 `SeSSÃO eSPeCiAL  Aniversário da unB
9h Comemoração dos 55 anos da UnB.  

 `CDH  Terceirizados do Senado
9h Audiência sobre direito trabalhista e 
contrato de trabalho dos terceirizados 
do Senado. 

 `PLenÁRiO  Sessão não deliberativa
14h  Sessão para discursos.

 `CRe  Rússia
19h A comissão promove debate com o te-
ma “Sob o Cetro do Czar: o papel da Rússia 
na geopolítica global”. 

 `Ci  energias renováveis
9h Análise do relatório sobre a política de 
implantação de energias renováveis. Na 
sequência, análise de projeto sobre livre 
escolha de fornecedor de energia.  

 `CAe  Loterias
10h A comissão avalia projeto que coíbe 
uso de loterias para lavar dinheiro.  

 `MP 759/2016  Regularização fundiária
10h Apreciação de relatório sobre regulari-
zação fundiária de imóveis rurais e urbanos.  

 `Ce  Programa de leitura
11h Análise do projeto que cria a Política 
Nacional de Leitura e Escrita. 

 `MP 757/2016  Zona Franca de Manaus
14h  Audiência sobre a MP 757, que institui 
novas taxas em favor da Suframa.  

 `CAe  Simples nacional
14h30 Audiência pública para avaliação do 
Simples Nacional.  

 `MP 765/2016  Serviço público
14h30 Avaliação de relatório sobre 
 gratificação de servidores.
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 � Baixe o informativo, em pdf: 

http://bit.ly/informativoldo2018

Consultores de Orçamento 
resumem LDO para 2018
Informativo produzido pelos especialistas da Câmara e do Senado destaca os principais pontos do 
projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias em linguagem voltada para servidores e público em geral

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

Fátima Bezerra alerta 
para importância da 
reforma agrária

Telmário Mota elogia 
regularização fundiária 
trazida pela MP 759

Dário Berger teme 
prejuízos no campo 
com volta do Funrural

Flexa Ribeiro 
comemora MPs que 
beneficiam o Pará

Romário pede à União 
e ao governo do Rio 
que salvem a Uerj

Fátima Be-
zerra (PT-RN) 
advertiu que a 
reforma agrá-
ria, embora im-
portante para 
o desenvolvi-
mento nacional, segue não 
concluída. Ela criticou as 
reações contra a distribuição 
de terras, ressaltando a impor-
tância da agricultura familiar 
na produção de alimentos.

A senadora lamentou a es-
tagnação das desapropriações 
sob o governo Temer e criticou 
a tentativa de criar uma at-
mosfera de “criminalização” 
da reforma agrária.

A  m e d i d a 
provisória que 
normatiza a 
regularização 
fundiária ur-
bana e rural 
é um avanço 
considerável, disse Telmário 
Mota (PTB-RR). Na avaliação 
do senador, a MP 759/2016 
permitirá, com a adoção de 
critérios mais objetivos, trans-
parentes e justos, dar titulação 
a terras que até hoje carecem 
de documentos, especialmen-
te nos estados da Região Norte.

— É a oportunidade para  
corrigir muitas injustiças com 
os mais pobres.

O Supremo 
Tribunal Fe-
d e r a l  ( S T F ) 
c o n s i d e r o u 
 constitucional 
o  Fu n d o  d e 
Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funru-
ral), o que deve impor dívida 
bilionária a produtores rurais, 
disse Dário Berger (PMDB-
SC). O senador lembrou que 
grande parte dos agricul-
tores deixaram de recolher 
o tributo, antes declarado 
 inconstitucional .

— Nós temos o dever e a 
obrigação de ajudar o governo 
a encontrar uma solução.

Flexa Ribei-
ro (PSDB-PA) 
comemorou 
a aprovação 
de medidas 
no Congres-
so, entre elas 
as MPs 756 e 758/2016, que 
 beneficiam produtores e 
unidades de conservação am-
biental, e a agenda positiva 
que teve em Brasília semana 
passada com o objetivo de 
atender diversos pleitos do 
estado do Pará.

De acordo com o senador, a 
aprovação dos textos resolve 
conflitos de mais de uma 
década nessas áreas.

R o m á r i o 
(PSB-RJ) ape-
lou aos gover-
nos federal 
e do Rio de 
Janeiro para 
que socorram 
a Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (Uerj), que, 
sem recursos, vem enfren-
tando verdadeiro desmonte 
e perdendo décadas de 
 pesquisas, segundo ele.

— Eu faço um apelo ao 
governador Luiz Fernando 
Pezão e ao governo federal 
para que, juntos, encontrem 
uma solução, ainda que 
 temporária — pediu.

se
g
u
n
d
a

q
u
a
r
ta

te
r
ç
a

q
u
in

ta



Alô Senado 0800 612211 www.senado.leg.br/jornal

Brasília, segunda-feira, 24 de abril de 20173

ALTERAçõES NA FORMA de 
tributação das agências fran-
queadas da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (ECT) 
devem abrir as votações da 
semana no Plenário. O pro-
jeto em pauta (PLC 59/2016) 
explicita que essas franquias 
realizam atividades auxiliares 
ao serviço postal, estipulando 
a tributação de acordo com 
o percentual de venda dos 
produtos e serviços, o que vai 
diminuir a carga tributária 
dessas pequenas empresas.

O país conta com aproxima-
damente 1,5 mil franquias dos 
Correios, responsáveis por cer-
ca de 25 mil empregos formais 
e 10 mil informais. O projeto já 
foi aprovado na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
antes de ir a Plenário.

Na CAE, o relator, Cidinho 
Santos (PR-MT), explicou que 
a proposta afasta a possibili-
dade de tributação dos fran-
queados como se sua atividade 
fosse de intermediação de ne-
gócios, sobre a qual é cobrado 
o Imposto sobre Serviços (ISS) 
pelos municípios.

— Essa tributação não estava 

prevista nos contratos de fran-
quia e pode causar a falência 
do setor — justificou.

Cartórios
Também pode ser votado no 

decorrer da semana o projeto 
(PLC 80/2015) que legaliza a 
situação de servidores con-
cursados de cartórios que 
mudaram de unidade entre a 
promulgação da Constituição, 
em 1988, e o início da vigência 
da Lei 8.935/1994 (Lei dos 
Cartórios). Além de reguladas 
pela legislação estadual, as 
remoções foram homologadas 
pelo tribunal de Justiça dos 
respectivos estados.

A proposta preserva todas 
as remoções de servidores 
concursados de cartórios 
até 18 de novembro de 1994. 
Remoção é o deslocamento 
do servidor — a pedido ou de 
ofício, com ou sem mudança 
de sede — dentro do mesmo 
quadro funcional.

Até a vigência da Lei dos 
Cartórios, um servidor concur-
sado podia mudar de cartório 
sem a necessidade de realiza-
ção de novo concurso. Depois 

da lei, a remoção só ocorre 
mediante concurso de títulos 
e está restrita aos servidores 
que exercem a atividade por 
mais de dois anos.

Também na pauta de vota-
ções estão quatro propostas de 
emenda à Constituição.

A PEC 24/2012 estabelece o 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Segurança Pública, 
com o objetivo de garantir 
uma fonte permanente de 
recursos para o combate à 
criminalidade. A proposta está 
em sua quinta e última sessão 
de discussão para que possa 
ser votada em primeiro turno.

Estupros
Outra proposta é a PEC 

64/2016, que inclui o crime 
de estupro no rol de delitos 
imprescritíveis e inafiançáveis. 
Dessa forma, a possibilidade 
de punição pelo ato não se 
esgotaria com o passar do 
tempo, e não seria possível ao 
criminoso ser liberado para 
aguardar julgamento em li-
berdade mediante pagamento 
de fiança.

Atualmente, no caso do 

estupro, o tempo de prescri-
ção pode se estender até 20 
anos. Em caso de estupro de 
vulnerável (menor de 14 anos 
de idade), a contagem só co-
meça após a vítima completar 
18 anos.

A PEC ainda tem três ses-
sões de discussão antes de 
ser  votada em primeiro turno.

Já a PEC 77/2015 e a PEC 
103/2015 ainda têm de ser 
discutidas em quatro sessões 
antes de poderem ser apre-
ciadas em primeiro turno. A 
primeira estabelece o Simples 
Municipal, regime simplifica-
do de prestação de contas para 
os pequenos municípios. A se-
gunda revoga a regra de que o 
Congresso não pode entrar em 
recesso no meio do ano antes 
de aprovar a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

Líderes
Amanhã, às 14h30, o pre-

sidente do Senado, Eunício 
Oliveira, comanda reunião 
com as lideranças partidárias 
para acertar a pauta da semana 
e definir projetos que poderão 
ser votados extrapauta.

Também estão na pauta da semana a regularização de servidores concursados de cartórios e quatro propostas de emenda à Constituição

Senado deve votar amanhã mudança 
tributária para franquia dos Correios

O dia 31 de agosto passará 
a ser celebrado como o Dia 
Nacional do Perdão. É o que 
estipula a Lei 13.437/2017, 
sancionada na quarta-feira 
pelo presidente Michel Temer.

A lei decorre do Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) 31/2015, 
aprovado na Câmara dos De-
putados em abril de 2015 e no 
Senado no mês passado.

A autora, deputada Keiko 
Ota (PSB-SP), escolheu para a 
celebração a data da morte de 
seu filho, Ives Ota, sequestrado 
e assassinado aos 8 anos de 
idade. Apesar de todo o luto, 
a hoje deputada e seu marido 
perdoaram os assassinos do 
filho. 

Na justificativa para o PLC 
31/2015, Keiko Ota afirma que 

o objetivo é propor uma refle-
xão sobre o tema e ressaltar a 
luta de diversos movimentos 
sociais e familiares por justiça.

No Senado, atuou como 
relatora Simone Tebet (PMDB-
MS). Na opinião da senadora, 
o PLC 31/2015 é importante e 
singelo por promover o perdão 
em um momento de “divisões 
e muros”. Simone disse que o 

projeto é uma lição de vida e 
“soa como uma prece ao Cria-
dor, como Jesus fez na cruz, ao 
pedir a Deus perdão para seus 
algozes”.

— Defender o Dia do Perdão 
soa como um processo de 
reconstrução da sociedade, 
em sua base mais elementar, 
quanto à solidariedade e à 
irmandade — disse a senadora.

R e n a n 
C a l h e i r o s 
(PMDB-AL) 
fez, na quin-
ta-feira, pro-
nunciamen-
to crítico em 
relação à forma como vem 
sendo conduzida a Lava Jato, 
respaldando suas posições 
nas de juristas, como Lenio 
Streck e o ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF.

— Presenciamos o envene-
namento da democracia pelo 
açodamento na desmorali-
zação de homens públicos 
de bem. Já são condenados 
antes mesmo da instauração 
de processo, uma afronta ao 
poder eleito — disse acres-
centando que as delações 
devem ser “espontâneas”.

A saída para 
crise econô-
mica e políti-
ca que assola 
o país passa 
pela antecipa-
ção das elei-
ções diretas, afirmou Jorge 
viana (PT-AC) no Plenário.

Ele apresentou pesquisas 
que apontam que Luiz Inácio 
Lula da Silva tem o maior elei-
torado cativo entre possíveis 
candidatos a presidente. Para 
o senador, o povo não esque-
ceu das conquistas sociais dos 
governos petistas.

— Só tem um remédio para 
a crise: mais eleição. vamos 
antecipar as eleições diretas. 
É o único caminho, em vez 
de ficar falando sem a devida 
autoridade em nome do povo.

Alvaro Dias 
(Pv-PR) lamen-
tou a descrença 
generalizada 
da sociedade 
em relação a 
algumas insti-
tuições públicas do país. Ele 
citou pesquisa publicada pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 
segundo a qual o Congresso 
é considerado confiável por 
apenas 10% dos entrevistados.

— Chegaram a afirmar aqui 
que a força-tarefa da Lava 
Jato joga a população brasi-
leira contra o Congresso. O 
que joga a população contra 
o Congresso é a corrupção, é 
esse mar de lama exposto aos 
olhos da nação.

Ele disse que o cenário pode 
piorar, se for votado o projeto 
sobre abuso de autoridade.

M a i s  i m -
portante que 
aprovar rapi-
damente um 
projeto que 
trata do abuso 
de autoridade é 
combater com rigor a corrup-
ção, disse Ana Amélia (PP-RS).

A senadora afirmou que a 
proposta que visa coibir abusos 
deve ser redigida com equi-
líbrio para evitar que a nova 
lei sirva apenas para punir 
os que julgam os crimes. Ela 
advertiu que o texto não pode 
ser duvidoso, sob o risco de 
ser questionado no Supremo 
Tribunal Federal. 

Para Ana Amélia, o trabalho 
da Lava Jato não deve ser ape-
nas protegido, mas reforçado, 
já que a sociedade espera pu-
nição aos casos de corrupção.

Roberto Re-
quião (PMDB-
PR) disse que 
só um artigo de 
seu substitutivo 
ao projeto que 
altera a Lei de 
Abuso de Autoridade (PLS 
85/2017) poderá afetar a Ope-
ração Lava Jato, mas de manei-
ra positiva. O artigo prevê de-
tenção de 1 a 4 anos para quem 
decretar a condução coercitiva 
de testemunha ou investigado 
de forma “manifestamente 
descabida” ou sem prévia in-
timação de comparecimento 
ao juízo. Para ele, que é relator 
da proposta, o dispositivo está 
de acordo com o Código de 
Processo Penal, que só prevê a 
condução coercitiva se a teste-
munha deixar de comparecer 
sem motivo justificado.

Acir  Gurgacz 
(PDT-RO) de-
f e n d e u  n a 
quarta-feira 
agilidade na 
v o t a ç ã o  d a 
proposta que 
acaba com o foro privilegiado 
para autoridades públicas em 
caso de crimes comuns.

Ele lembrou que, como 
houve pedidos para mudanças 
no texto, a PEC 10/2013 voltou 
para a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ). 

O senador ressaltou que a so-
ciedade cobra o julgamento de 
autoridades públicas como são 
julgados os demais cidadãos. 
Ele disse não ser aceitável que 
tenham tratamento especial.

— O fato é que precisamos 
acabar com esse privilégio. Sem 
meio-termo e sem concessões.

v a n e s s a 
G r a z z i o t i n 
(PCdoB-AM) 
lembrou, na 
quinta-feira, 
que, em 17 de 
abril de 2016, a 
Câmara dava início ao impe-
achment da então presidente 
Dilma Rousseff ao autorizar 
a abertura do processo pelo 
Senado. Para a senadora, o 
“desvio de finalidade” do então 
presidente da Câmara, Eduar-
do Cunha, de dar curso a uma 
ação política de “promover o 
golpe” fica cada vez mais claro.

— A decisão política já estava 
tomada, mas o tempo é o se-
nhor da razão. E o tempo tem 
mostrado que o que aconteceu 
no dia 17, tendo início nesse 
dia, foi um golpe parlamentar 
efetivo.

Governo sanciona lei que torna 31 de agosto Dia Nacional do Perdão

Para Renan, condução 
da Lava Jato fere 
direitos da democracia

Jorge Viana defende 
antecipação de eleição 
direta à Presidência

Corrupção joga a 
população contra o 
Congresso, avalia Alvaro

Ana Amélia pede 
equilíbrio em projeto 
que coíbe abusos

Requião: texto do abuso 
de autoridade afeta 
Lava Jato positivamente

Sociedade não aceita 
foro privilegiado, 
afirma Gurgacz

Para Vanessa, tempo 
tem mostrado que 
Dilma sofreu golpe
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Lasier Martins (PSD-
RS) registrou a aprovação 
pela Câmara do projeto 
de recuperação fiscal dos 
estados. Pela proposta, os 
estados venderão estatais 
e reduzirão os incentivos tributários, por 
exemplo. Em troca, serão beneficiados 
com a suspensão da cobrança da dívida 
que têm com a União por três anos.

— Isso vai permitir uma retenção, para 
investimentos internos, de R$ 9 bilhões 
nesses 36 meses, o que poderá permitir 
a regularização do caixa, deixando de 
atrasar os salários do funcionalismo.

Lídice da Mata (PSB-
BA) saudou a indicação, 
feita pelos líderes par-
tidários, dos senadores 
que vão integrar a CPI da 
Previdência. Para ela, a 
proposta de reforma da Previdência tem 
caráter “nefasto, cruel e injusto” e preju-
dica os trabalhadores, especialmente as 
mulheres. A senadora acrescentou que 
tem uma boa expectativa a respeito dos 
resultados da CPI.

— Esperamos que contribua para 
reverter uma reforma da Previdência 
que não responde ao interesse do povo.

Hélio José (PMDB-DF) 
lembrou os 57 anos de 
Brasília, completados 
em 21 de abril, e la-
mentou as dificuldades 
por que passam os mo-
radores da cidade, entre eles 312 mil 
 desempregados.

Na quarta-feira, ele protestou contra 
a possível privatização dos Correios, 
dizendo que não se pode deixar a 
estatal ser “precarizada, destruída e 
entregue ao capital privado”. 

— Nós temos é que recuperá-la — 
disse o senador.

Gleisi Hoffmann (PT-
PR) criticou a reforma da 
Previdência apresentada 
pelo governo Michel 
Temer. 

Segundo ela, trata-se 
de algo tão “ruim e perverso” que até 
a base parlamentar governista tem 
dificuldade para aprová-la.

Referindo-se a Temer, a senadora 
disse que é muita “cara de pau” que 
um presidente aposentado aos 55 
anos apresente tais propostas. Ela 
garantiu que a PEC será alterada pelos 
senadores.

O silêncio do governo 
Temer no Dia do Índio foi 
criticado por Regina Sou-
sa (PT-PI). Ela observou 
que não foi anunciada 
nenhuma medida em 
favor dos povos indígenas, que vivem 
sob constante ataque de diversos gru-
pos econômicos.

— Já é tradição em nosso país que 
o governo anuncie neste dia as novas 
áreas demarcadas, os avanços em 
setores como saúde, educação, entre 
outros. Infelizmente, ela foi quebrada 
neste ano — afirmou.

Eduardo Lopes (PRB-
RJ) afirmou que o Con-
gresso e o governo estão 
chegando em conjunto a 
um texto melhor para a 
reforma da Previdência. 
Ele citou a redução da idade mínima 
para a aposentadoria das mulheres, 
a mudança nas regras de transição e 
o Benefício de Prestação Continuada, 
que continuará vinculado ao salário 
mínimo. Argumentou que a reforma 
é necessária devido ao aumento da 
expectativa de vida do brasileiro e à ne-
cessidade de recuperação da economia.

R o s e  d e  F r e i t a s 
(PMDB-ES) saudou a 
redução da idade mí-
nima de aposentadoria 
da mulher de 65 para 
62 anos incluída pelo 
relator na Câmara na reforma da Pre-
vidência apresentada pelo Executivo.

Ela disse ainda que é preciso levar 
em conta as diferenças na sociedade 
que ainda obrigam as mulheres a uma 
tripla jornada de trabalho e a ganhar 
menos que os homens.

— Sem isso, não há avanço específico 
em proposta de igualdade — afirmou.

Paulo Paim (PT-RS) 
informou, na quarta-
-feira, que recebeu ve-
readores da Paraíba que 
estão capitaneando um 
movimento contrário às 
reformas trabalhista e da Previdência.

O senador relatou também ter rece-
bido nota pública contrária às reformas 
assinada por associações de membros 
do Ministério Público, da Justiça do 
Trabalho e de juízes federais. 

Ele ainda convidou todos os traba-
lhadores para a greve geral convocada 
para sexta-feira. 

A DITADURA CONTINUA 
para os índios, disseram parti-
cipantes de audiência pública 
sobre a agressão aos direitos 
dos povos indígenas durante 
o regime militar no Brasil. 
Promovida na quinta-feira pela 
Comissão de Direitos Huma-
nos (CDH), em razão do Dia do 
Índio (19 de abril), a audiência 
mostrou dados contidos no 
livro Os Fuzis e as Flechas — 
história de sangue e resistência 
indígena na ditadura.

João Capiberibe (PSB-AP), 
que requereu a audiência, 
afirmou que o trabalho da Co-
missão Nacional da verdade, 
que investigou os crimes da 
ditadura, foi superficial em 
relação aos povos indígenas. 
Para o senador, o Brasil ainda 
precisa consolidar o respeito 
aos direitos desses povos.

— Acho que o Brasil, para 
atingir um estado civilizatório 
que nos coloque num patamar 
de respeito no cenário global, 
precisa reconhecer a existência 
de todos aqueles que vivem 
aqui e respeitar os direitos des-
sa enorme diversidade cultural 
e social que tem o nosso país, 
entre eles, os povos indígenas.

Regina Sousa (PT-PI), pre-
sidente da CDH, disse que, 
embora as audiências sejam 
importantes, é preciso fazer 
encaminhamentos práticos ao 
final delas. Regina propôs pe-
dir ao ministro da Justiça para 

desfazer o contingenciamento 
do orçamento da Funai.

De acordo com o secretário-
-adjunto do Conselho Indi-
genista Missionário (Cimi), 
Gilberto dos Santos, quando 
foi criada a Superintendên-
cia do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam), o antigo 
Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI) cedeu a vários fazendei-
ros títulos da não existência 
dos povos indígenas que antes 
habitavam regiões no Pará e 
em Mato Grosso:

— A maioria desses povos 
sofreu duramente ataques, 
genocídio e expulsão de seus 
territórios no processo de aber-
tura, inclusive com base num 
instrumento do estado, que é 
a certidão negativa que o SPI 
expedia naquele momento.

Etnia dizimada
Emocionado, o cacique da 

etnia xetá no Paraná, Claude-
mir da Silva, contou que, nos 
anos 40, por causa da expan-
são do café, os xetás foram 
dizimados; de 2.800 índios, 
apenas 10 sobreviveram. Ele 
disse que ainda hoje seu povo 
luta para adquirir um pequeno 
pedaço de terra e é contestado, 
pois diz-se que sua etnia não 
existe mais.

— Falam que acabou a dita-
dura. Para mim, não acabou. 
Porque a gente vem aqui 
reivindicar o pouquinho de 

direito que nós temos e mui-
tas vezes a gente é recebida a 
paulada e a bala de borracha.

O procurador da República 
Gustavo Kenner Alcântara 
afirmou que há um grupo de 
trabalho no Ministério Público 
Federal instituído para iden-
tificar as violações ocorridas 
com os povos indígenas na 
ditadura. Ele criticou uma nota 
do Ministério da Justiça, publi-
cada na quarta-feira, dizendo 
que não demarcará mais terras 
indígenas porque já há 13% de 
terras demarcadas para 0,4% 
da população brasileira.

— O Ministério da Justiça 
esquece que deve cumprir a 
Constituição, e não analisar 
quando ela é interessante, se 
chegou a um volume de terra 
significativo. E esquece mais 
ainda que os latifúndios no 
Brasil representam o dobro 
dessa quantidade de terras.

O presidente da Fundação 

Nacional do Índio (Funai), 
Antonio Fernandes Costa, la-
mentou o contingenciamento 
da Funai e disse que, enquanto 
os recursos estão diminuindo, 
a população indígena cresce.

— As 12 frentes de índios 
isolados me preocupam, pois 
temos que dar proteção. Tive-
mos que fazer uma força-tarefa 
para, pelo menos, as frentes de 
proteção étnico-ambiental não 
deixarem de funcionar.

Costa também cobrou a 
aprovação do Estatuto do 
Índio, parado há 26 anos na 
Câmara dos Deputados.

Agronegócio
Representante da Articula-

ção Povos Indígenas do Brasil, 
Sônia Guajajara disse que a di-
tadura se faz presente quando 
o governo valoriza os interesses 
do agronegócio em detrimento 
dos povos indígenas.

— Não podemos mais ser 

pauta secundária — disse.
O autor do livro em debate, 

o jornalista Rubens valente, 
relatou que convive com índios 
desde os 12 anos, quando se 
mudou para Mato Grosso do 
Sul. Segundo ele, a estimativa 
mais baixa é de que houve 
1.278 mortes de indígenas 
durante o período da ditadu-
ra, mas pode ter havido mais 
de 8 mil. Ele relatou casos de 
índios isolados que, quando o 
Exército resolveu transferi-los, 
acabaram morrendo por do-
enças ou condições precárias.

valente disse ainda que o 
Estado brasileiro deveria pedir 
desculpas aos povos indígenas, 
algo que até hoje se recusa a 
fazer. O jornalista também 
criticou a tese do marco tem-
poral, segundo a qual a Justiça 
apenas considera direito dos 
índios as terras habitadas por 
eles a partir de 1988, quando 
foi promulgada a Constituição.

Debate expõe desrespeito a direitos dos índios
Em audiência sobre agressões a povos indígenas na ditadura, participantes denunciaram violações e criticaram contingenciamento de recursos e falta de demarcação de terras

Lasier apoia projeto de 
recuperação fiscal de estados

Lídice espera que CPi altere 
reforma da Previdência

Hélio José lembra 
aniversário de Brasília

Gleisi: Temer é “cara de pau” 
por mudar aposentadorias

Regina Sousa acusa governo 
de ignorar o Dia do Índio

Segundo Lopes, Congresso e 
governo melhoram reforma

Rose defende aposentadoria 
mais cedo para mulheres

Paim relata manifestações 
contrárias às reformas

Autor do requerimento para a audiência pública, Capiberibe (C) comanda reunião com Costa, Alcântara, Valente e Santos
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