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Comissão pode votar reforma 
da CLT na próxima semana
Em reunião tensa, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos decidiu considerar lido o relatório, depois de oposição impedir a apresentação

Tentativa de leitura 
do relatório de Ri-
cardo Ferraço sobre 

a reforma trabalhista 
gerou forte tensão. O pre-
sidente da CAE, Tasso Je-
reissati, disse em Plenário 
que senadores de oposição 
foram agressivos, en-
quanto os oposicionistas 
acusaram a comissão de 
desrespeitar o regimento 
ao dar o relatório como 

lido. Presidente do Sena-
do, Eunício Oliveira pediu 
diálogo e entendimento.

O relatório rejeita as 193 
emendas de senadores 
para evitar que o projeto 
volte à Câmara. Ferraço 
recomenda à Presidência 
da República vetar temas 
como gestante em am-
biente insalubre, trabalho 
intermitente e negociação 
do intervalo intrajornada.

Texto fixa desconto 
na conta de água de 
famílias pobres  6

Debate abordará fim 
do uso de animal em 
teste de cosmético  8

Shopping pode ter 
de adaptar área de 
lazer a deficientes  2

Senadores discutem 
amanhã futuro  
da democracia  7

Palestra hoje mostra 
como cuidar de bebê 
com microcefalia  6

MEC deve explicar 
redução de inscritos 
no Enem 2017  8

Projeto prevê data 
alternativa para 
concurso público  8

Criminalização de 
movimentos sociais  
em análise amanhã 7

Casa cumpre decisão 
do Supremo sobre 
Aécio, diz Eunício  3

Debate entre 
economistas mostra  

visões opostas

Para sindicalistas, 
mudança beneficia 

apenas patrões

4 e 5 Apresentação do relatório de Ferraço (D) provocou discussão na CAE e Tasso (C) chegou a suspender a reunião

Mesmo com tentativa de obstrução, Plenário aprovou projeto de lei de conversão

Jorge Viana, Barroso, Rose de Freitas, Herman Benjamin e Davi Alcolumbre

Anastasia com Ana Amélia, que relatou outro texto sobre o tema

Escolas públicas 
recebem material 
do Jovem Senador

Zona Franca passa a 
ter duas novas taxas 
de administração

Vai a sanção mudança em áreas 
de conservação no Pará e em SC

Correção das contas  
do FGTS pode vir a ser 
feita pela taxa Selic

Barroso defende meio ambiente 
saudável como direito de todos 

As 20 mil escolas estaduais 
de ensino médio do país co-
meçaram a receber o material 
de divulgação do Projeto Jovem 
Senador, estimulando os alu-
nos a participar da iniciativa, 
que a cada ano leva 27 estudan-
tes a Brasília para conhecer o 
funcionamento do Senado .  2

O Plenário aprovou ontem 
a criação de duas novas ta-
xas para a Superintendência 
da Zona Franca de Manaus 
(Suframa). Elas substituem 
a antiga taxa, que foi consi-
derada ilegal pelo STF ano 
passado, e buscam aumentar 
a arrecadação do órgão.  3

O Senado aprovou a me-
dida que transforma parte 
da Floresta Nacional do Ja-
manxim, no Pará, em área 
de proteção ambiental. A 

MP também altera os limi-
tes do Parque Nacional de 
São Joaquim (SC), que passa 
a se chamar Parque Nacio-
nal da Serra Catarinense.  3

O texto de Antonio Anastasia foi 
aprovado na Comissão de Educa-
ção e seguirá para a de Assuntos 
Sociais. Para o senador, que quer 
vedar novas possibilidades de sa-
ques, o maior problema do fundo 
é o baixo rendimento.  8

Em evento internacio-
nal no Senado, o minis-
tro do STF Luís Roberto 
Barroso afirmou que as 
regras constituicionais 

sobre proteção ambiental 
e desenvolvimento, em 
alguns casos, são diver-
gentes. Cabe aos juízes, 
disse ele, ponderação.  7
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Foi adiada para terça-feira, 
às 19h30, a sessão do Congres-
so para analisar 17 vetos presi-
denciais, que estava marcada 
para hoje. Entre os vetos em 
pauta, está o parcial à lei de 
criação da Identificação Civil 

Nacional (ICN), que unifica os 
documentos de identificação 
usados no Brasil. Entre os itens 
vetados, estão a gratuidade do 
novo documento e a exclusi-
vidade da Casa da Moeda no 
fornecimento da ICN.

A urgência da apro-
vação da medida pro-
visória que autorizou 
os saques das contas 
inativas do FGTS foi 
destacada por Ana 
Amélia (PP-RS).

— Caso não seja votada nos 
Plenários da Câmara e do 

Senado, a MP 763/2016 
perderá a validade em 
1º de junho, podendo 
prejudicar os cerca 
de 15 milhões de tra-
balhadores nascidos 

entre setembro e dezembro, 
que podem perder o direito 
ao benefício.

Telmário Mota (PTB-
RR) lembrou o Dia 
Internacional da Terra,  
celebrado em 22 de 
abril para conscientizar 
sobre os problemas da 
poluição, do consumo de-
sordenado da água e outras 
preocupações ambientais.

— A natureza não 
tem recebido respeito 
e cuidado. Está com-
provado que, se o ser 
humano desaparecer 
da face da Terra, a na-

tureza se recompõe. Ela so-
brevive sem nós, mas nós não 
sobrevivemos sem ela — disse.

Escolas públicas recebem 
materiais do Jovem Senador

AS 19.779 ESCOLAS públicas 
de ensino médio da rede es-
tadual e do Distrito Federal 
começam a receber nesta 
semana o material de par-
ticipação no Projeto Jovem 
Senador 2017. O programa 
seleciona anualmente, por 
meio de concurso de redação, 
27 estudantes — um de cada 
estado do país e do Distrito 
Federal — para vivenciar o 
trabalho dos senadores em 
Brasília.

O concurso deste ano tem 
como tema “Brasil Plural: 
para falar de intolerância”. 
Após tomarem posse como 
jovens senadores, os estudan-
tes selecionados participam 
de comissões e apresentam, 
discutem e votam propostas 
que podem ser transformadas 
em projetos de lei.

O programa é um projeto da 
Secretaria de Comunicação 
Social (Secom) do Senado, 
da Secretaria-Geral da Mesa 
e  das Consultorias Legislativa 
e de Orçamento, com apoio 

da Diretoria-Geral. O Jovem 
Senador conta com o supor-
te de 54 coordenadores nos 
estados e no Distrito Federal, 
que auxiliam na divulgação do 
concurso e fazem a interface 
entre as secretarias de Edu-
cação, as unidades escolares 
e a equipe organizadora do 
projeto em Brasília.

Os kits, que estão sendo 
enviados pela Secretaria de 
Relações Públicas, contêm o 
regulamento do projeto, ficha 
de inscrição, folha de redação, 
folheto de divulgação, cartaz e 
carta do presidente do Senado. 
As escolas que não receberem 
o material poderão baixá-lo 
na página do Jovem Senador, 
no endereço www.senado.leg.
br/jovemsenador. Regionais 
e coordenações estaduais de 
ensino também receberão 
os kits, que devem alcançar 
200 mil jovens estudantes de 
todo o país.

Como participar
Para participar do concur-

so, o estudante deve ter no 
máximo 19 anos, estar re-
gularmente matriculado em 
escola pública estadual ou 

do Distrito Federal no ensino 
médio e escrever uma reda-
ção, de 20 a 30 linhas, sobre o 
tema do ano. A programação 
completa está disponível no 
site do Jovem Senador. Neste 
ano, as inscrições vão de 1º de 
junho a 18 de agosto.

Dúvidas e sugestões sobre 
o Jovem Senador podem ser 
encaminhadas por e-mail. O 
Alô Senado (central de rela-
cionamento do Senado com 
o cidadão) também presta in-
formações. A ligação é gratuita 
e pode ser feita de qualquer 
ponto do país, das 8h às 19h, 
de segunda a sexta-feira.

Regulamento, ficha de inscrição e peças de divulgação começam a ser enviadas às instituições de 
ensino médio. Concurso seleciona estudantes por meio de redação, que terá como tema a intolerância 

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

 `CCT  Banda larga
8h30 A Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática pro-
move audiência interativa sobre  política 
nacional de banda larga.

 `CAS  Agentes de turismo
9h A pauta da Comissão de Assuntos So-
ciais tem 15 itens, entre eles o PLS 55/2011, 
que regula o ofício de  agente de turismo.

 `CTFC  Instituição Fiscal Independente
9h A Comissão de Transparência, Gover-
nança, Fiscalização e Controle vota a indi-
cação de Rodrigo Octávio Orair para diretor 
da IFI.  Depois, pauta de 14 itens.

 `CCJ  Eleições em caso de vacância
10h A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania pode votar a PEC 67/2017, sobre 
eleições diretas para a Presidência e a Vi-
ce-Presidência da República, na hipóte-
se de vacância nos três  primeiros anos do 
mandato, e mais 40 itens.

 `CDH  Brinquedos adaptados
11h A Comissão de Direitos Humanos pode 
analisar o PLS 382/2011, que dispõe sobre 
a instalação de brinquedos adaptados pa-
ra crianças com deficiência ou mobilidade 
 reduzida, e mais 13 itens.

 `CMA  Animais em testes para cosméticos
12h A Comissão de Meio Ambiente promo-
ve audiência sobre o PLC 70/2014, que proí-
be o uso de animais em testes na  indústria 
de cosméticos. 

 `CRA  Uso de transgênicos
14h Na pauta da Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária, o PLC 34/2015, que deso-
briga indicação de ingrediente  transgênico 
em alimentos, e mais 9 itens.

 `PlEnáRIo  Fim do foro privilegiado
14h O primeiro item da pauta é o segundo 
turno de votação da PEC 10/2013, que ex-
tingue o foro privilegiado por prerrogati-
va de  função em caso de crimes comuns.  
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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

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

A Comissão de Direitos Hu-
manos (CDH) reúne-se hoje e 
deverá analisar o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 382/2011, 
que obriga shopping centers 
a destinar pelo menos 5% dos 
brinquedos e equipamen-
tos de suas áreas de lazer a 
 pessoas com deficiência.

De autoria do ex-senador Vi-
tal do Rêgo, o projeto original 
obrigava centros de compra a 
instalar brinquedos adaptados 
a crianças com deficiência ou 
mobilidade reduzida nas áreas 
de lazer. 

No entanto, a Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
aprovou substitutivo que 
incluía a obrigatoriedade na 
Lei de Acessibilidade, que já 

prevê a destinação em par-
ques de diversões públicos e 
privados. O voto da relatora 
da proposta e presidente da 
CDH, Regina Sousa (PT-PI), 
mantém a redação aprovada 
pela CAE.

A comissão pode votar 
também o PLS 24/2016, que 
determina a obrigatoriedade 
de manutenção de serviço 
de orientação para o aleita-
mento materno em hospitais 
e demais estabelecimentos 
de atendimento a gestantes, 
públicos ou particulares. O 
relatório, também de Regina, é 
favorável à proposta na forma 
de um substitutivo que exlcui 
a determinação de que ape-
nas profissionais habilitados 

e capacitados para a função 
poderiam dar esse tipo de 
orientação.

Outro item na pauta da 
comissão o PLS 403/2016, de 
Romário (PSB-RJ), que altera 
a Lei 10.048/2000 para dar 
prioridade de atendimento 
às pessoas com câncer que 
estejam se submetendo a 
quimioterapia ou radioterapia, 
assim como acontece com ido-
sos, gestantes e pessoas com 
deficiência. O relator, Paulo 
Paim (PT-RS), é favorável ao 
projeto.

Todos os projetos são termi-
nativos, ou seja, se não houver 
recurso para votação em Ple-
nário, seguem diretamente 
para a Câmara dos Deputados.

Shoppings poderão ter que adaptar brinquedos

Sessão do Congresso para votar 
vetos é adiada para terça-feira

Ana Amélia defende medida 
que permitiu saques do FGTS

Telmário fala sobre Dia da Terra 
e cobra proteção à natureza
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Gráfica do Senado trabalha na produção dos kits do Jovem Senador 2017, que serão enviados a 19,7 mil colégios do país

SErViço

` Projeto Jovem Senador: 
www.senado.leg.br/jovemsenador 
` E-mail: 

jovemsenador@senado.leg.br 
` Vídeos: 

www12.senado.leg.br/
jovemsenador/centralvideos 
` Cursos on-line: 

saberes.senado.leg.br 
` Alô Senado: 

0800 612211 
` WhatsApp: 

(61) 99187-2248 
` Telefones: 

(61) 3303-2995 e 3303-5960 
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O PLENáRIO DO Senado 
aprovou ontem a medida pro-
visória que altera os limites do 
Parque Nacional do Rio Novo 
e da Floresta Nacional (Flona) 
do Jamanxim, ambos no Pará, 
desmembrando parte dos ter-
ritórios para a criação de uma 
área de proteção ambiental 
(APA). A MP 756/2016 foi con-
vertida no PLV 4/2017 e vai à 
sanção presidencial.

O texto também alterou os 
limites do Parque Nacional de 
São Joaquim (SC) e mudou seu 
nome para Parque Nacional da 
Serra Catarinense. A medida foi 
aprovada com a obstrução de 
senadores e a votação foi feita 
de forma nominal, após o pe-
dido de verificação de quorum 
feito por Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). O senador disse 
considerar a MP “um dos mais 
graves crimes cometidos contra 
o meio ambiente no Brasil”.

— Estamos ofendendo a 
existência de uma unidade de 
conservação, de uma floresta 
nacional, e indo na contramão 
do que o planeta espera de nós. 
É uma das maiores ofensas da 
história à Floresta Amazônica 
e às unidades de conservação 
como forma de proteção da 
floresta e do meio ambiente.

Um parque nacional é uma 
unidade de proteção integral, 
que pode atuar em poucas ati-
vidades, como turismo. Já flona 
e APA integram o grupo das 
unidades de uso sustentável, 
que permitem outras ativida-
des, desde manejo sustentável 
de extração de madeira até 
certas atividades de produção 
agrícola e extrativista. A flona 
permite apenas a presença de 
populações tradicionais, e as 

áreas particulares incluídas no 
seu limite devem ser desapro-
priadas. Já a APA admite maior 
grau de ocupação humana e 
existência de área privada.

Randolfe acrescentou que 
ele e outros senadores farão 
obstrução a todas as MPs por-
que não consideram possível, 
diante das denúncias contra o 
presidente Michel Temer, man-
ter normalidade no Congresso.

Novas áreas
O texto original da MP re-

duzia a área total da Flona 
do Jamanxim de cerca de 1,3 
milhão de hectares para 557 
mil hectares, transferindo 537 
mil hectares para o Parque 
Nacional do Rio Novo e 304 
mil hectares para a APA do 
Jamanxim. Já o texto aprovado, 
que foi alterado na Câmara, 
aumenta para 486 mil hectares 
o total transformado em APA. 
A floresta fica com 813 mil hec-
tares, mas não vai mais ceder 
área para o parque.

De acordo com o governo, a 
ideia da MP era diminuir con-
flitos em relação à implantação 
definitiva da Flona do Jaman-
xim, que enfrentou dificulda-
des para conter a exploração da 
região de forma ilegal por meio 
de desmatamento e garimpo.

João Capiberibe (PSB-AP) e 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) disseram que os deputa-
dos desfiguraram a MP.

— As mudanças contra-
riam compromissos inter-
nacionais sobre clima e 
biodiversidade assumidos 
pelo Brasil. O Senado não 
pode sempre homologar o que 
a Câmara decide. Após a edi-
ção da MP, já houve invasões 

na área — disse Capiberibe.
Cidinho Santos (PR-MT) 

defendeu as mudanças e teve 
apoio de Flexa Ribeiro (PSDB-
PA), que disse que a criação da 
floresta foi feita sem os estudos 
necessários e que os moradores 
da região aguardam há 11 anos 
uma solução para as restrições 
impostas às atividades na área.

— Mais de mil famílias terão 
suas condições regularizadas.

O texto aprovado permite 
ao governo realocar, em ter-
ras disponíveis da União ou 
do Incra, na Amazônia Legal, 
os ocupantes de áreas rurais 
dentro da Flona do Jamanxim 
e do Parque do Rio Novo. Até 
assumir a posse das novas áre-
as, os ocupantes poderão con-
tinuar a exercer suas  atividades 
econômicas.

Quanto à regularização fun-
diária, a MP prevê as exigências 
de praticar cultura efetiva e de 
comprovar a ocupação pacífi-
ca, por si ou por seus antecesso-
res, anterior a 1º de dezembro 
de 2004. A manutenção do 
título ficará condicionada à 
inexistência de desmatamento 
ilegal na área regularizada.

Serra Catarinense
Dalírio Beber (PSDB-SC), 

autor da emenda que excluiu 
áreas do Parque Nacional 
de São Joaquim, explicou 
que, em 2006, a Lei 13.273 
incluiu no parque glebas de 
terras ocupadas por famílias 
de agricultores, fruticultores 
e agropecuaristas “sem o de-
vido processo legal”, afetando 
também empreendimentos 
turísticos e de aproveitamento 
eólico. Por isso, a MP reverteu 
a ampliação do parque.

Aprovada MP que altera 
unidades de conservação
Apesar de tentativa de obstrução, segue à sanção texto que divide a área da Floresta Nacional do 
Jamanxim, no Pará, para criação de área de proteção ambiental, com critérios de uso mais flexíveis

Eunício Oliveira, ao lado de Romero Jucá, preside votação nominal que aprovou texto com alterações feitas por deputados

Criação de novas taxas para Zona 
Franca de Manaus vai a sanção

limite de parque no Pará será 
alterado para construção de ferrovia

O Plenário aprovou ontem a 
medida provisória que institui 
duas novas taxas a serem co-
bradas pela Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (Su-
frama). O texto (MP 757/2016) 
vai para a sanção presidencial.

A proposta busca melhorar a 
arrecadação da Suframa para 
compensar os prejuízos cau-
sados pela suspensão da Taxa 
de Serviços Administrativos 
(TSA), cobrada anteriormente 
na Zona Franca. A cobrança 
da TSA foi considerada ilegal 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2016.

O texto, relatado na comissão 
mista pela senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), cria, 
para substituir a TSA, a Taxa 
de Controle Administrativo 
de Incentivos Fiscais (TCIF), 
que incidirá sobre o ingresso 
de mercadorias estrangeiras e 
nacionais na área da Suframa, 
e a Taxa de Serviços, que custe-
ará a prestação de serviços da 
autarquia, como atualização 
cadastral e armazenagem 
de cargas. Ficarão isentos da 
TCIF as microempresas, as 
operações comerciais relativas 
a livros e jornais, equipamentos 
médico-hospitalares, dispositi-

vo de tecnologia assistiva para 
deficientes e mercadorias que 
compõem a cesta básica ven-
dida em Manaus, nas zonas de 
livre comércio e na Amazônia 
Ocidental. Também serão 
isentos a União, os estados da 
Amazônia Ocidental, o Amapá 
e os respectivos municípios, au-
tarquias e fundações públicas.

Alterações
No relatório, Vanessa aco-

lheu mudança, sugerida por 
Eduardo Braga (PMDB-AM), 
que permite o parcelamento 
do débito de empresas que 
gozam dos incentivos fiscais 
na Zona Franca de Manaus e 
foram penalizadas pelo não 
investimento em pesquisa e 
desenvolvimento. Outra alte-
ração incluída foi a de que o 
governo federal não possa con-
tingenciar as taxas  arrecadadas 
pela Suframa.

Vanessa ressaltou que a me-
dida, como aprovada, procurou 
equilibrar a arrecadação da 
Suframa. Braga disse que o 
órgão voltará a ter capacidade 
de investir em infraestrutura. 
Para Telmário Mota (PTB-RR), 
a mudança vai melhorar a ope-
racionalidade da Zona Franca.

O Senado aprovou ontem  
alteração nos limites do Par-
que Nacional do Jamanxim, 
reduzindo-o em 852 hectares 
para adequá-lo à passagem 
da estrada de ferro EF-170, 
paralela à BR-163, ligando o 
Centro-Oeste ao norte do Pará. 

O projeto de lei de conversão 
(PLV 5/2017) é resultado das 
alterações feitas pelo Con-
gresso na MP 758/2016, e será 
enviado à  sanção presidencial.

Aprovada em maio pela 
Câmara, a medida provisória 
também altera os limites da 
Floresta Nacional do Trairão, 
localizada nos municípios de 
Rurópolis, Trairão e Itaituba, 
no Pará; e da Floresta Nacio-
nal de Itaituba II, localizada 
nos municípios de Itaituba e 
Trairão, onde serão criadas as 
áreas de Proteção Ambiental 
(APAs) Rio Branco, Trairão e 
Carapuça.

 Cidinho Santos (PR-MT) 
destacou a importância da MP 
para o desenvolvimento das 
Regiões Norte e Centro-Oeste.

— A aprovação desta MP 

vai permitir que Mato Grosso 
possa, nos próximos dias, com 
autorização do governo federal, 
fazer a licitação para concessão 
da ferrovia do Ferrogrão, resol-
vendo um grande problema 
de escoamento da produção 
do estado — disse o senador.

A Ferrogrão terá 1.142 quilô-
meros,  no trecho entre Sinop, 
na região produtora de grãos 
de Mato Grosso, e o porto 
 fluvial de Miritituba (PA).

Remanejamento
A Câmara retirou o acrésci-

mo de 51 mil hectares para o 
Parque Nacional do Jamanxim 
vindos da área de Proteção 
Ambiental (APA) do Tapajós 
e reintroduziu no texto dis-
positivo que cria a APA do Rio 
Branco, com 101.270 hectares 
retirados do Parque Nacional 
do Jamanxim.

O texto prevê ainda que, 
instalada a ferrovia, as frações 
das áreas que não forem usa-
das deverão ser reintegradas 
às respectivas unidades de 
conservação originais.

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, afirmou ontem 
que recebeu o comunicado 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre o afastamento 
de Aécio Neves (PSDB-MG) 
e disse que a Casa cumprirá 

a decisão, sem recorrer. Ele 
acrescentou que cabe ao advo-
gado do senador fazer a defesa.

Eunício disse que o Con-
gresso continuará trabalhan-
do normalmente, apesar da 
crise que envolve o presidente 

 Michel Temer, investigado em 
inquérito.

— A pauta de votações 
não pertence ao governo e 
as propostas em análise no 
Parlamento são de interesse 
do país. Como resposta do 

Congresso à crise, precisamos 
fazer com que o Brasil volte 
à normalidade para manter 
a geração de empregos, de 
renda, para que o mercado 
possa ter confiança em investir 
no país — afirmou o senador.

Eunício diz que 
Senado acatará 
decisão do STF 
de afastar Aécio 



Em uma reunião acalorada,  
com mais de seis horas, a CAE 
fez antes da discussão do relató-
rio de Ferraço mais um debate 
ontem sobre a reforma traba-
lhista. Convidados e senadores 
voltaram a divergir sobre as mu-
danças. A audiência foi pedida 
por senadores da oposição, que 
tentaram obstruir a leitura do 
relatório sobre o PLC 38/2017, 
marcada para a segunda parte 
da reunião (veja texto acima).

O professor e economista da 
Unicamp Marcio Pochmann, 
convidado pela oposição, afir-
mou que a reforma não vai 
elevar o nível de emprego. Ele 
citou estudo da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 

feito entre 2008 e 2014 em 110 
países que realizaram mudan-
ças na legislação trabalhista. O 
levantamento concluiu que não 
houve efeito relevante sobre a 
criação de empregos.

— A determinação [do nível] 
do emprego em uma economia 
capitalista é dada pelo nível de 
demanda agregada, e não pelo 
custo da mão de obra — disse.

Já o professor de economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
André Portela, que defende a re-
forma, disse que a proposta ataca 
pontos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) para melho-
rar a proteção ao trabalhador, 
reduzir a rotatividade e permitir 
ganhos de produtividade.

— Ela [a proposta] tenta alinhar 
estruturas de incentivos para re-
lações de trabalho duradouras, 
além de adequar a proteção ao 
trabalhador às novas formas de 
relações do trabalho devido às 
novas tecnologias — afirmou.

De acordo com o professor de 
economia da Unicamp Eduardo 
Fagnani, o segundo convidado 
pela oposição, a reforma trará 
impactos negativos para a eco-
nomia e a Previdência. 

— [O trabalhador] dificilmente 
vai conseguir comprovar 25 anos 
para a Previdência e dificilmente 
vai se sentir estimulado para 
contribuir — argumentou.

Por sua vez, o professor Sergio 
Firpo, da instituição de ensino e 

pesquisa Insper, afirmou que as 
regras atuais não são inclusivas 
para trabalhadores que estão 
ingressando no mercado, porque 
entram em detalhes minuciosos 
da relação de trabalho. 

— A principal ideia é que [a 
reforma] torne a legislação mais 
flexível e com menos incertezas, 
ao ampliar e regular o alcance do 
trabalho parcial, o que permitirá 
que trabalhadores mais jovens 
e aqueles com filhos pequenos 
tenham mais opções.

Senadores da oposição, como 
Gleisi Hoffmann, Lindbergh Fa-
rias e Humberto Costa (PT-PE), 
disseram que a reforma tornará 
precárias as condições de traba-
lho, que beneficiará apenas os 
empresários e que não deveria 
tramitar em um momento de 
crise política e econômica. 

Os favoráveis às mudanças 
na legislação trabalhista, como 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) e 
Fernando Bezerra Coelho (PSB-
PE), afirmaram que a proposta 
reduzirá a informalidade, a alta 
rotatividade no mercado de tra-
balho e os conflitos trabalhistas, 
além de criar empregos e favore-
cer o crescimento das pequenas 
e médias empresas com uma 
legislação mais flexível.

A tumultuada reunião da 
CAE foi assunto de debates 
no Plenário. Os senadores 
pediram que o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, con-
vocasse uma reunião de líderes 
para pacificar os ânimos.

O presidente da comissão, 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), foi 
o primeiro a se dirigir à tribuna, 
dizendo-se profundamente 
chocado com o ocorrido na 
reunião. Ele afirmou que os 
senadores que se opunham à 
leitura do relatório agiram de 
maneira agressiva e incitaram 
manifestantes que acompa-
nhavam a sessão. Tasso relatou 
ter sido alvo de “gritos” e “dedos 
em riste” e disse que o microfo-
ne da presidência foi arrancado 
da mesa. Contou que temeu 
pela segurança física e precisou 
abrigar-se numa sala.

— Se os vencidos, não acei-
tando o resultado, partem para 
a desforra física, este Senado 
deixa de ser o Parlamento 
representativo de todos os 
brasileiros — disse Tasso.

Regimento interno
O líder da minoria, Humberto 

Costa (PT-PE), disse que a opo-
sição não aceita que o relatório 
tenha sido dado como lido e 
afirmou que será necessária 
uma nova sessão. Para ele, o 
Regimento Interno do Senado 
foi desrespeitado, visto que o 
texto não foi disponibilizado 
aos parlamentares com an-
tecedência. Ele repudiou as 
agressões “de parte a parte” 
e disse que a prioridade do 
Parlamento deve ser retirar 
o presidente Temer do cargo.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) lembrou que apresentou 
um requerimento para que a 
reforma trabalhista tramitasse 
em conjunto com outros proje-
tos de mesmo tema. Segundo 
ela, isso precisa ser decidido 
pela Mesa do Senado antes 
que a proposta receba outro 
encaminhamento.

A líder do PT, Gleisi Hoff-
mann (PR), afirmou que a 
reunião da CAE foi ilegal, pois 
foi aberta sem quorum e mais 
de 30 minutos após o horário 
previsto. Ela atribuiu os confli-
tos na comissão aos “tempos 
sombrios” que vive a política, 
iniciados após a reeleição de 
Dilma pelo grupo que hoje 
ocupa o governo.

— A intolerância foi incen-
tivada por aqueles que nos 
acusam hoje, dizendo que o 
Brasil tinha que extirpar o PT. 

Puseram ódio no coração do 
povo e agora vêm falar como 
vítimas.

Lindbergh Farias (PT-RJ) 
acusou a base do governo de 
agir sob ordens do presidente 
Michel Temer para avançar a 
reforma trabalhista e garantir 
“as manchetes de amanhã”.

O vice-presidente do Senado, 
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), 
censurou o uso de “meios físi-
cos” pela oposição e elogiou a 
“temperança” do senador Tasso 
Jereissati durante o tumulto.

— Na democracia, a única 
arma é a palavra. Respeitamos 
opiniões diversas, mas, se a re-
gra passar a ser impedir no grito 
e no braço matérias que não 
atendem aos interesses de um 
segmento político-partidário, 
acabou o Parlamento.

Waldemir Moka (PMDB-MT) 
disse que apelou ao bom senso 
dos membros da CAE e criticou 
tentativas de tumultuar a vota-
ção das reformas que entende 
serem importantes.

Sérgio Petecão (PSD-AC) con-
clamou as lideranças do Senado 
a tomar providências, sob risco 
de “todos os dias acontecer a 
mesma coisa”.

A LEITURA DO relatório do 
senador Ricardo Ferraço (PSDB-
ES) sobre a reforma trabalhista 
na Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) acabou não ocor-
rendo ontem devido a tumulto 
que tomou conta da reunião. 
Senadores da oposição conse-
guiram impedir a leitura, que era 
defendida pela base governista. 
Apesar disso, o relatório foi dado 
como lido e a votação na CAE 
pode ocorrer na próxima semana.

A reunião chegou a ser sus-
pensa por quase uma hora. Ao 
ser retomada, foi concedida vista 
coletiva do relatório para que os 
senadores o analisem. 

Com 74 páginas, o relatório de 
Ferraço é favorável ao texto apro-
vado na Câmara dos Deputados. 
Ele rejeita as 193 emendas apre-
sentadas no Senado e sugere que 
algumas partes sejam vetadas 
pela Presidência da República 
ou reformuladas por meio de 
medida provisória.

O próprio relator poderia re-
tirar essas partes do texto, mas, 
com isso, o PLC 38/2017 teria 
de retornar para nova avaliação 
dos deputados. As sugestões de 
veto tratam dos seguintes temas: 
gestante e lactante em ambiente 
insalubre, serviço extraordinário 
da mulher, acordo individual 
para jornada 12 por 36, trabalho 

intermitente, representantes de 
empregados e negociação do 
intervalo intrajornada.

Discussões
Na reunião houve gritos, em-

purrões e agressões verbais entre 
senadores. Após o embate, sem 
conseguir reiniciar a reunião, 
o presidente da CAE, Tasso Je-
reissatti (PSDB-CE), decidiu dar 
como lido o relatório de Ferraço.

Senadores discutiram dura-
mente sobre o adiamento ou 
não da leitura do relatório. Após 
requerimento da oposição para 
adiar a leitura ser rejeitado, 
senadores continuaram não 
permitindo a leitura.

Alguns chegaram a se levantar 
e gritar uns com os outros de 
maneira ríspida. O público que 
acompanhava a reunião partici-
pou do tumulto, com gritos de or-
dem contra a reforma trabalhista 
e contra o governo Temer, o que 
fez Tasso suspender a reunião. A 
polícia legislativa teve de retirar 
à força alguns manifestantes.

Em entrevista após o impas-
se na CAE, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) disse que o 
Senado não está em condições 
de votar um projeto “dessa en-
vergadura” devido à grave crise 
política por que passa o governo.

— A oposição vai usar de todos 

os meios para impedir a vota-
ção. Estamos vivendo um golpe 
continuado neste país. Não tem 
normalidade democrática, não 
tem normalidade institucional. 
Estão rasgando a Constituição, 
tirando os direitos dos traba-
lhadores. Não tem governo, está 
um caos.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
disse que não reconhece a decla-
ração de que o relatório foi dado 
como lido e acrescentou que a 
oposição continuará tentando 
impedir a apreciação do projeto 
da reforma trabalhista.

— Autoritarismo. Retrato do 
Brasil atual: um governo corrup-
to e ilegítimo que não se sustenta 
mais e só pode se manter assim, 
na marra. Não reconhecemos a 
leitura, não teve leitura — afir-
mou Randolfe.

Durante a manhã, a CAE fez 
mais uma audiência pública 
sobre a reforma trabalhista 
(leia abaixo). A disputa entre 
oposição e governo começou 
cedo, com senadores oposi-
cionistas tentando alongar a 
audiência o máximo possível. 
Também tentaram obstruir e 
fizeram pressão para impedir 
que a reunião deliberativa da 
comissão fosse aberta. Eram 
contrários à leitura do relatório 
de Ferraço, que não o distribuiu 

anteriormente, e exigiram que 
ele cumprisse a promessa de 
suspender a tramitação da pro-
posta, feita quando as denúncias 
envolvendo o presidente Michel 
Temer e o dono da JBS, Joesley 
Batista, vieram à tona.

Protestos
A mudança de posição desper-

tou a revolta de integrantes da 
oposição. Eles entendem que as 
alterações nas regras trabalhistas 
num momento de incertezas 
políticas e econômicas podem 
trazer mais insegurança ao or-
denamento jurídico brasileiro. 
E sustentaram que a proposta 
precisa de mais tempo para 
discussão e possíveis alterações.

— O senador Ferraço disse 
para todo o país na semana pas-
sada que estava suspendendo o 
relatório. O que mudou de lá para 
cá? A gravidade diminuiu? Pelo 
contrário, ela só fez aumentar. 
Um homem de confiança do 
presidente foi pego com uma 
mala de dinheiro e está hoje 
preso — disse Fátima Bezerra 
(PT-RN).

Lindbergh Farias (PT-RJ) 
acusou Michel Temer de tentar 
apressar a votação das reformas 
trabalhista e previdenciária para 
dar sinais de força. O senador 
fez um apelo ao presidente do 

Senado, Eunício Oliveira, para 
que convoque os líderes e tentem 
encontrar uma solução para a 
crise política do governo.

— Ler esse relatório do jeito 
que está hoje parece manobra 
para proteger Temer. Para nós, é 
uma provocação ler este relatório 
— afirmou o senador.

Até mesmo o líder do PMDB, 
Renan Calheiros (AL), argu-

mentou que o país precisa fazer 
reformas estruturantes, mas é 
necessário ampliar o debate 
e envolver todos os setores na 
discussão. Segundo o senador, 
exemplos recentes de flexibiliza-
ção de leis trabalhistas tiveram 
como consequência direta o 
achatamento dos salários.

— Esta agenda foi mandada 
com 7 pontos pelo governo e saiu 

de lá com 117 pontos. A quem 
interessa a calibragem dessa 
reforma, que revoga e flexibiliza 
direitos e cuja experiência no 
mundo inteiro, como na Espa-
nha, teve como consequência 
imediata o achatamento da 
massa salarial? A precarização e a 
rotatividade jogam os salários lá 
embaixo. Na Espanha, 100% dos 
salários caíram — disse.

Renan acredita que é necessá-
rio ampliar o leque de reformas, 
taxando também o capital. O 
senador ainda criticou o pedi-
do de impeachment de Temer 
apresentado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e 
declarações do ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, de 
que as reformas sairão com ou 
sem o presidente. Para Renan, 
essas ações não ajudam o país.

“Patrulhamento”
Ferraço acusou os senadores 

da oposição de patrulhamento. 
Ele disse que, apesar de sua in-
tenção inicial de adiar a análise 
da proposta, ponderou que a 
crise institucional que o país 
enfrenta não pode impedir que 
o Senado continue a trabalhar, 
dando encaminhamento ao 
texto.

— Não vou aceitar patrulha-
mento, sobretudo daqueles que 
mergulharam o nosso país nesta 
crise econômica com elevados 
reflexos — afirmou Ferraço.

O líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDB-RR), lem-
brou que a atual gestão assumiu 
o país na pior recessão da histó-
ria. Ele afirmou que o calendário 
de tramitação foi acordado antes 
da divulgação das gravações de 
Temer com Joesley Batista e, por 
isso, a aprovação da reforma deve 
seguir o trâmite. Para Jucá, o ca-
lendário deve ser seguido à risca:

— Estão sendo injustos com 
esta comissão e com o presidente 
Tasso. Estamos cumprindo a pa-
lavra que demos. Se a oposição 
não quer cumprir e quer criar 
um fato político, que faça isso 
pelos votos na comissão.

O que se busca implantar por 
meio da reforma trabalhista  
é um novo modelo socioeco-
nômico no país, baseado na 
prioridade absoluta do capital 
sobre o trabalho e na retirada e 
precarização de direitos. Essa 
foi a tônica da maior parte das 
manifestações dos participan-
tes da audiência pública que 
discutiu o texto na Comissão 
de Direitos Humanos (CDH).

Kleber Vinicius, da Defen-
soria Pública da União (DPU), 
criticou o que chamou de 
abertura total para a atuação 
de empresas terceirizadas.

— A DPU não consegue nem 
executar judicialmente esses 

picaretas. Há casos de empresas 
fechadas há quase dez anos, 
porque o “laranja” que foi usado 
como dono era um mendigo e 
a gente não consegue nem exe-
cutar judicialmente o dono real.

Para Vinicius, a maior parte 
dos trabalhadores não é repre-
sentada por sindicatos fortes, 
portanto ou aceitarão as regras 
impostas pelos patrões ou serão 
demitidos.

Na opinião de Luiz Carlos 
Prates, representante da Cen-
tral Sindical e Popular (CSP- 
Conlutas), a prevalência do 
negociado sobre o legislado não 
se efetivará porque no Brasil 
“não existe negociação entre 

desiguais sem proteção legal”.
Vicente Salistre, da Central 

dos Trabalhadores do Brasil 
(CTB), disse que, no modelo 
proposto, o Estado não teria 
mais a obrigação de incluir 
socialmente milhões de cida-
dãos, rompendo pactos sociais 
da Constituição de 1988 e da 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

Para o advogado Mauro 
Menezes, a atual reforma é um 
enorme retrocesso:

— É praticamente um neo-
escravismo.

Já o procurador Angelo Costa, 
do Ministério Público do Traba-
lho (MPT), não acredita que a 

reforma possa gerar empregos, 
apenas “generalizará a infor-
malidade em todo o mercado 
de trabalho”. Outro procurador, 
Renan Kalil, apresentou uma 
pesquisa da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) segundo a qual 
73% dos empresários também 
não acreditam que a reforma 
possa gerar empregos de forma 
significativa.

A manutenção da contribui-
ção sindical obrigatória para os 
sindicatos também foi defendi-
da na audiência pública, sob o 
argumento de que as entidades 
patronais continuarão tendo 
acesso a recursos milionários 
não afetados pelo projeto. Tam-
bém foram muito criticados 
pelos participantes os artigos 
que limitam o acesso à Justiça 
Trabalhista.

A defesa da reforma foi feita 
por representantes da Fede-
ração Brasileira dos Bancos 
(Febraban) e do Ministério do 
Trabalho, que reiteraram que 
a reforma reforça o poder de 
negociação dos sindicatos e 
não permite que os direitos 
constitucionais sejam retirados.

Economistas voltam a divergir sobre mudanças durante debate em comissão

Base governista repudia uso de “meios 
físicos” e oposição acusa manobra ilegal

Sindicalistas afirmam que alterações na legislação atendem os patrões

O relator, Ricardo Ferraço, entre os oposicionistas Paulo Rocha e Fátima: por causa do embate, reunião chegou a ser suspensa

Dirigida por Paulo Paim (ao microfone), presidente da CDH, audiência reuniu especialistas e representantes sindicais
Presidente da CAE, Tasso Jereissati (4o à esq.) conduz debate ao lado de Fagnani (E), Firpo, Portela, senador Garibaldi e Pochmann

Após reunião tensa, reforma da 
CLT pode ser votada em comissão

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, fez um 
apelo aos senadores para 
que busquem “o diálogo, a 
compreensão e o entendi-
mento”. Ele se referiu à tu-
multuada reunião da CAE.

— Temos uma missão a 
cumprir com o Brasil, mas 
não a cumpriremos sem 
respeitar a regra de convi-
vência política — disse.

Eunício afirmou que os 
parlamentares têm o dever 
de ser “mais pacientes, 
compreensivos e diligen-
tes” e citou figuras que já 
passaram pelo Parlamento 
e devem servir de exem-
plo, como Paulo Brossard, 
Tancredo Neves, Ulysses 
Guimarães e Afonso Arinos.

— Não há regime melhor 
do que o democrático. E a 
democracia é exatamente 
isto: a divergência na busca 
pela convergência.

Rose de Freitas (PMDB-
ES) e Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) apoiaram Eunício.

Eunício pede aos 
senadores “diálogo 
e entendimento”

Gleisi e Humberto veem desacato a regimento e Moka critica ato contra reforma

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

Fo
tos

: W
ald

em
ir B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Ed
ils

on
 Ro

dri
gu

es/
Ag

ên
cia

 Se
na

do

Pe
dro

 Fr
an

ça
/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

Senadores de oposição, contrários às mudanças, conseguiram impedir a apresentação do parecer de Ricardo Ferraço na Comissão de Assuntos 
Econômicos. Colegiado, porém, considerou o texto como lido e concedeu vista coletiva para análise, o que permite a votação na semana que vem
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ESTá NA PAUTA de hoje da 
Comissão de Transparência, 
Governança, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consumi-
dor uma proposta que cria a ta-
rifa social de água e esgoto. Para 
famílias com renda per capita 
de até meio salário mínimo, o 
PLS 505/2013 prevê descontos 
inversamente proporcionais ao 
consumo.

O texto, do senador Eduardo 
Braga (PMDB-AM), unifica 
as regras que beneficiam as 
famílias de baixa renda inclu-
ídas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal, uma vez que a tarifa 
social de água e esgoto já é 
adotada em alguns estados e 
municípios. 

O projeto recebeu voto favo-

rável da relatora, senadora Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM), 
que considerou a proposta um 
estímulo ao consumo cons-
ciente da água.

Na pauta da reunião, está 
também o PLC 113/2014, que 
faculta aos consumidores de 
serviços de energia elétrica, 
água encanada, telefonia e 
gás liquefeito a instalação de 

medidores visando ao próprio 
controle do uso dos serviços. A 
medida pode ser adotada inde-
pendentemente da existência 
de medidores instalados pelas 
distribuidoras e operadoras.

A proposta recebeu voto 
favorável do senador Gladson 
Cameli (PP-AC).

A comissão deve analisar 
ainda um projeto que obriga 
fabricantes de bebida alcoó-
lica a incluir no rótulo o valor 
calórico dos produtos. O PLS 
360/2014, do ex-senador Ruben 
Figueiró, tem como objetivo 
principal oferecer informações 
mais completas às pessoas que 
lutam contra a obesidade. O 
relator, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), apresentou voto 
favorável.

A reunião deliberativa da 
Comissão de Transparência 
será realizada após a sabatina 
do último indicado para com-
por a diretora da Instituição 
Fiscal Independente (IFI), 
marcada para as 9h.

Proposta que regula o núme-
ro mínimo de enfermeiros em 
serviços de saúde públicos e 
privados está na pauta de vota-
ções da Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) de hoje. O pro-
jeto (PLS 448/2016) recebeu 
parecer favorável, com duas 
emendas, do relator, Eduardo 
Lopes (PRB-RJ).

Se for aprovado pela CAS, o 
texto será enviado ao Plenário.

A medida foi sugerida pela 
Federação Nacional dos En-
fermeiros (FNE) e encampada 
pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH), que assumiu a 
autoria do projeto. Ao justificar 
a iniciativa, a FNE apontou que 

equipes de enfermagem pe-
quenas nos serviços de saúde 
levam à sobrecarga de trabalho 
para o pessoal da área.

“O adequado dimensiona-
mento das equipes de enfer-
magem é louvável do ponto 
de vista tanto da proteção dos 
trabalhadores dessa categoria 
profissional, quanto da garan-

tia da qualidade do serviço 
prestado ao paciente”, avaliou 
Lopes, no relatório.

Com as emendas da CAS, 
estipula-se que será do Conse-
lho Federal de Enfermagem a 
competência para estabelecer, 
por meio de regulamento, os 
parâmetros mínimos para 
dimensionar o pessoal de 

enfermagem necessário.
Também podem ser vo-

tados hoje na CAS projetos 
sobre o exercício das profis-
sões de protesista ortopédi-
co (PLC 121/2015), técnico 
em biblioteconomia (PLC 
15/2017), agente de turismo 
(PLS 55/2011) e gerontólogo 
(PLS 334/2013).

A neurocientista Lúcia Willa-
dino Braga, presidente da Rede 
Sarah de Hospitais de Reabili-
tação, fará hoje uma palestra 
no Senado sobre a estimulação 
do neurodesenvolvimento na 
primeira infância da criança 
com microcefalia.

A palestra, que contará com 
a moderação do pediatra e 
neonatologista Nelson Diniz 

de Oliveira, será às 15h no 
Auditório Petrônio Portella.

A Comissão de Valorização 
da Primeira Infância e Cultura 
da Paz ligada à Presidência 
do Senado é responsável pela 
realização do evento, que faz 
parte do Ciclo de Palestras de 
Capacitação sobre a Primeira 
Infância.

Lisle Lucena, presidente da 

comissão, explica que o ciclo 
de palestras é direcionado a 
profissionais de saúde e de 
educação. 

Segundo ela, outra palestra 
abordando a microcefalia, 
com um representante do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), deve 
acontecer no dia 22 de junho.

Lisle também adiantou o 

tema da 10ª Semana de Valo-
rização da Primeira Infância e 
Cultura da Paz, a ser realizada 
no segundo semestre, de 24 a 
26 de outubro:

— Estaremos reunidos 
para falar da importância do 
trabalho dos profissionais de 
escolas públicas e abrigos, 
abordando o tema Cuidadores 
da Primeira Infância: Por uma 

Formação de Qualidade.
As inscrições são gratuitas, 

mas as vagas são limitadas. 
Confirmações devem ser 
enviadas para o e-mail pri-
meirainfancia@senado.leg.
br, com nome completo, RG, 
CPF, telefones fixo e celular, 
profissão ou área de atuação 
e instituição representada, se 
for o caso.

Comissão vota hoje texto que reduz 
tarifa de água para família carente

Projeto estabelece equipe mínima de enfermagem em hospitais

Presidente do Sarah fala sobre tratamento de microcefalia

De acordo com projeto, desconto será inversamente proporcional ao consumo de famílias com renda per capita de até meio salário mínimo

Mulher dá banho em filho com água de cisterna: projeto em análise prevê desconto na conta de água de famílias pobres

As operadoras podem 
ser obrigadas a vender pla-
nos de saúde individuais. 
É o que propõe Reguffe 
(sem partido-DF) no PLS 
153/2017. Para ele, as 
empresas evitam vender 
planos individuais, “obri-
gando o consumidor a ad-
quirir planos coletivos que 
não contam com garantias 
importantes”. Entre essas 
garantias, estão o controle 
dos reajustes de preço e a 
impossibilidade de resci-
são contratual unilateral.

Projeto obriga 
empresas a 
vender plano de 
saúde individual

Dê SUA oPInIão

Qual a sua opinião 
sobre o projeto? 
Vote em: 

http://bit.ly/PLS153-2017

 Todas as propostas que 
tramitam no Senado Federal 
estão abertas à consulta pública 
por meio do portal e-Cidadania: 
senado.leg.br/ecidadania

 Comente também na página  
do Senado no Facebook: 
facebook.com/senadofederal  Veja na pág. 2 como acompanhar 

a audiência e participar do debate
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O DIREITO AO meio ambiente 
saudável é um direito funda-
mental, defendeu ontem o 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso. Ele destacou que, 
em alguns casos, no entanto, 
as normas constitucionais 
entram em choque e exigem 
ponderações.

Barroso participou do se-
gundo dia do Colóquio Judicial 
sobre Constituição, Ambiente 
e Direitos Humanos: prática e 
implementação, promovido 
no Senado pelas Comissões 
de Meio Ambiente (CMA) e 
Mista sobre Mudanças Cli-
máticas (CMMC). O evento 
teve parceria com instituições 
nacionais e estrangeiras.

O ministro falou aos colegas 
magistrados sobre o papel dos 
juízes na proteção do meio 
ambiente e a difícil tarefa de 
interpretar a Constituição em 
relação a esse aspecto.

 Um exemplo, citou o minis-
tro, foi a construção de uma 
hidrelétrica na Amazônia. De 
um lado, o empreendimento 
é considerado benéfico ao 
desenvolvimento, uma vez 
que aumenta o potencial 
energético do país e é mais 
seguro ambientalmente, se 
comparado a energias nuclea-
res e termoelétricas. Do outro, 
a construção afeta uma área, 

interferindo na população 
ribeirinha e causando impacto 
relevante sobre a fauna e a 
flora.

Segundo ele, a Constituição, 
neste caso, preconiza o desen-
volvimento nacional ao mes-
mo tempo em que assegura a 
proteção do meio ambiente 
como direito fundamental.

— A construção da usina 
hidrelétrica na Amazônia 
testemunhou o embate de dois 
valores constitucionais, ambos 
previstos na Constituição. Na 
ocasião, o ônus ambiental da 
construção foi julgado menos 
prejudicial — ponderou.

Barroso explicou que nem 
sempre as causas ambientais 

são ganhas, mas que é preciso 
“estar em condições de defen-
der com argumentos, fatos, 
pesquisa e dados empíricos, 
por que razão o direito am-
biental deve ter preferência 
no determinado caso concreto 
que esteja disputando com 
outros direitos”. 

Para o ministro, é preciso 
eliminar a crença de que o 
desenvolvimento deva preva-
lecer sobre o meio ambiente. 

Medidas judiciais
Durante a manhã, os con-

ferencistas ainda opinaram 
sobre os progressos e desafios 
na garantia e implementação 
de dispositivos constitucionais 

ambientais em diversos países. 
Os desembargadores Cândido 
Leal Junior e Antônio Souza 
Prudente falaram sobre as 
medidas judiciais e a eficácia 
nas sentenças ambientais 
brasileiras.

Na opinião de Leal, a Lei 
7.347/1985, que trata sobre a 
ação civil pública, ocupa um 
papel importante no direito 
brasileiro para tutela preven-
tiva e reparatória do equilíbrio 
ambiental.

— É o principal instrumento 
processual de que têm se ser-
vido os juízes brasileiros para 
transformar normas abstratas 
em realidades concretas em 
matéria ambiental — afirmou.

Prudente falou sobre a difi-
culdade de cumprimento das 
decisões judiciais. O desem-
bargador citou o caso do con-
flito de terra em Anapu (PA), 
que teve como consequência 
trágica a morte da missioná-
ria Dorothy Stang. O caso foi 
julgado em 2013 e só agora a 
decisão poderá ser cumprida.

— Acabo de saber que em 
última instância a decisão foi de 
expulsar os grileiros de Anapu. 
Ações julgadas em matéria de 
defesa do meio ambiente, que 
envolvem questões específicas, 
precisam ser imediatamente 
cumpridas. Caso contrário, é 
impedir a eficácia do próprio 
julgado — criticou.
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Barroso: juiz deve pesar progresso e meio ambiente
Ministro do STF participou no Senado de evento internacional e disse que, muitas vezes, regras constitucionais são divergentes sobre proteção ambiental e desenvolvimento

Senadores Jorge Viana e Rose de Freitas ouvem o ministro Barroso falar sobre a interpretação das regras constitucionais em casos de proteção ao meio ambiente

A Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) faz 
amanhã, às 9h30, audiência 
pública interativa para de-
bater a criminalização dos 
 movimentos sociais.

Em requerimento para a 
realização da audiência, Re-
gina Sousa (PT-PI), que pre-
side o colegiado, destacou 
que, embora os movimentos 
sociais, notadamente os do 
campo, tenham obtido êxitos 
nos tribunais superiores ao 
questionar a criminalização 
da luta social, isso não foi 
suficiente para evitar que 
muitos juízes e promotores 
ainda tratem a questão como 
caso de polícia.

De acordo com a senadora, 
o tratamento empregado 
nos protestos no meio ur-
bano também não difere 
do quadro de repressão 
verificado no meio rural. O 
objetivo, segundo Regina, é 
“amedrontar, desmobilizar 
e neutralizar a dissidência 
política”.

— Avolumam-se casos 
de atuação violenta da po-
lícia contra manifestantes, 
notícias de agentes estatais 
infiltrados nas  mobilizações, 

prisões e instauração de 
processos criminais —  
lamentou.

Convidados
Foram convidados para 

o debate o presidente da 
Associação Nacional dos 
Defensores Públicos (Ana-
dep), Antonio José Maffezoli; 
o presidente do Conselho 
Nacional dos Direitos Hu-
manos (CNDH), Darci Fri-
go; e  membros da Direção 
Nacional do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), da Secre-
taria-Executiva Nacional da 
Central Sindical e Popular 
— Conlutas e do Conselho 
Indigenista  Missionário 
(Cimi).

Também participarão da 
audiência pública da CDH 
representantes da Articula-
ção dos Povos Indígenas do 
Brasil (Apib), da Procura-
doria Federal dos Direitos 
do Cidadão (PFDC), do 
Movimento de Mulheres 
Camponesas — Via Campe-
sina e da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT).

A Comissão Senado do Fu-
turo debate amanhã, às 18h, 
as políticas relacionadas ao 
futuro da democracia no país. 

Serão avaliados obstáculos 
para o desenvolvimento dos 
preceitos constitucionais 
relativos à democracia direta 
e à democracia participativa.

Os senadores e convida-
dos devem discutir medi-
das  necessárias para que 
a  legislação e as práticas 
institucionais no Executivo, 
Legislativo e Judiciário sejam 
aprimoradas.

O pedido de audiência 
pública é do presidente da 

comissão, Hélio José (PMDB-
DF). Segundo o senador, os 
debatedores devem analisar 
propostas para “garantir a 
democracia na reforma polí-
tica e eleitoral e na legislação 
relacionada à organização do 
Estado, à institucionalidade 
das políticas públicas e ao 
controle social tanto das ins-
tituições quanto das políticas 
públicas”. A democratização 
deve ocorrer assegurando-se 
que esses processos ocorram 
“respeitando as opiniões 
majoritárias e garantindo os 
direitos das minorias e seg-
mentos sociais vulneráveis”.

Foram convidados para o 
debate o vice-presidente da 
Comissão Nacional de Defesa 
da República e da Democracia 
da OAB, Aurino Giacomelli; 
o professor Pedro Gontijo, da 
Comissão Brasileira Justiça e 
Paz da CNBB; e o represen-
tante do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc) José 
Antonio Moroni, também 
membro da Coordenação 
Nacional da Plataforma dos 
Movimentos Sociais pela 
Reforma do  Sistema Político.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) discute ama-
nhã em audiência pública a 
apresentação de um projeto 
de lei para instituir a Semana 
Nacional de Valorização da 
Vida. 

A cada dia, 32 pessoas come-
tem suicídio no Brasil. O país 
ocupa o oitavo lugar em nú-
mero de mortes desse tipo no 
mundo, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). 
São 800 mil por ano, uma a 
cada 45 segundos. As causas 
são diversas, mas, de acordo 

com a Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP), 90% dos 
casos são  preveníveis por es-
tarem associados a algum tipo 
de transtorno mental, como a 
depressão.

Premiada pela Conferência 
Nacional dos Bispos  do Brasil 
(CNBB) com o Microfone de 
Prata em abril, a  reportagem 
da Rádio Senado “Prevenção 
do suicídio: é preciso falar. É 
possível salvar vidas”, da jor-
nalista Paula Groba mostrou 
que o tema ainda carece de 
debate na sociedade brasileira, 

que muitas vezes prefere o 
silêncio ao invés de discutir 
a  prevenção desse tipo de  
mortes.

Foram convidados para 
a  a u d i ê n c i a  p ú b l i c a  a 
 coordenadora de Comunica-
ção do Centro de Valorização 
à Vida (CVV) — Brasília, Leila 
Herédia, e representantes 
do Ministério da Saúde e 
da Associação Brasileira de 
 Psiquiatria.

Criminalização de movimentos 
sociais é tema de debate amanhã

Comissão analisa futuro da democracia no país

Audiência discute semana de valorização da vida

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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A Comissão de Educação 
(CE) aprovou ontem substi-
tutivo de projeto do Senado 
que possibilita a realização 
de concurso público em dia 
alternativo ao agendado pelos 
organizadores para atender  
motivo de crença religiosa dos 
candidatos.

O parecer favorável ao PLS 
564/2015, de Magno Malta 
(PR-ES), foi elaborado por 
Pedro Chaves (PSC-MS).  

A proposta será votada agora 
pela Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação 
 Participativa (CDH).

Segundo Malta, cerca de 2 
milhões de brasileiros não po-
dem se submeter, por motivo 
de liberdade de consciência 
e fé religiosa, a concursos 
públicos programados para 
os sábados. Para atender esse 
público, o projeto determina 
a oferta de dia e horário al-

ternativos, compatíveis com 
as crenças desses candidatos.

O texto altera o Regime 
Jurídico Único dos Servido-
res Públicos Federais (Lei 
8.112/1990). Pelo substitutivo, 
a data de realização de con-
curso atenderá o interesse da 
administração pública, res-
peitado o direito de realização 
de provas em dia e horário 
distintos para os candidatos 
que assim o desejarem, por 
motivo de crença religiosa 
declarada.

Igualdade
A proposta também acres-

centa dispositivo à Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) para esta-
belecer que, na definição de 
datas e horários dos processos 
seletivos para ingresso no 
ensino superior, também seja 
observado o direito de liberda-
de de consciência e de guarda 
religiosa dos candidatos.

Ao defender o PLS 564/2015, 

Malta assegurou que a ação 
afirmativa contida no projeto 
não configura privilégio, mas 
estimula a igualdade de opor-
tunidades a todos os cidadãos. 

Durante o debate, a pre-
sidente da comissão, Lúcia 
Vânia (PSB-GO), informou 
que o Ministério da Educação 
já se antecipou à medida legal 
sugerida e providenciou a 
realização do Exame do En-
sino Médio (Enem) em dois 
domingos seguidos.

— Embora a situação já 
tenha sido definida pelo 
MEC, a lei vem assegurar que 
isso seja algo permanente — 
 considerou a senadora.

Ao final da votação, Telmá-
rio Mota (PTB-RR) registrou 
a preocupação de que essa 
iniciativa possa facilitar ir-
regularidades em processos 
seletivos públicos. O senador  
ressaltou que a posição dele 
não vai contra os evangélicos, 
mas contra quadrilhas que 
costumam fraudar concursos.

A proibição do uso de 
animais em testes na indús-
tria de cosméticos, higiene 
pessoal e perfume será 
debatida amanhã em audi-
ência pública da Comissão 
de Meio Ambiente (CMA) . 
A iniciativa é do relator da 
proposta na comissão, Jorge 
Viana (PT-AC).

P e l o  p r o j e t o  ( P L C 
70/2014), os testes em ani-
mais somente serão per-
mitidos em produtos com 
ingredientes que tenham 
efeitos desconhecidos no 
ser humano e caso não 
haja outra técnica capaz de 
comprovar a segurança das 
substâncias.

Para participar da discus-
são, foram convidados o 
coordenador-geral de Saúde 
e Biotecnologia do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia, 
Luiz Henrique Pereira; o 
presidente da Associação 
Brasileira de Higiene Pesso-
al, Perfumaria e Cosméticos, 
Sergio Pompilio; o diretor do 
Departamento de Pesquisa 
e Toxicologia da Humane 
Society International, Troy 
Seidle; e a diretora técnica do 
Fórum Nacional de Proteção 
e Defesa Animal, Vania Plaza 
Nunes.

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) apro-
vou ontem requerimento de 
Fátima Bezerra (PT-RN) que 
pede informações ao ministro 
da Educação, Mendonça Filho, 
sobre o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Segundo a senadora, houve 
uma redução de cerca de 2 mi-
lhões no número de inscritos 
no Enem entre 2016 e 2017. 
Ela atribui o fato ao aumento 
da taxa de inscrição — de R$ 
68 para R$ 82 — e a supostas 
dificuldades impostas pelo 
MEC para acesso de estudantes 
de baixa renda à isenção de seu 
pagamento.

— Pedimos ao MEC que 

prorrogue as inscrições [encer-
radas na última sexta-feira] e 
desburocratize o processo [de 
isenção da taxa de inscrição] 
— explicou Fátima.

Audiências
Os outros dois requerimen-

tos apresentados na comissão 
sugerem expositores para audi-
ências públicas sobre o curso 
de graduação de enfermagem à 
distância e sobre a educação de 
crianças brasileiras no Japão.

Requerimento apresentado 
por Pedro Chaves (PSC-MS) 
propõe a participação de nove 
convidados em debate sobre 
a graduação de enfermagem 
à distância. Na lista, estão 

representantes do Conselho 
Federal de Enfermagem, dos 
Ministérios da Educação e da 
Saúde, da Associação Brasileira 
de Educação a Distância, da 
Federação Nacional dos En-
fermeiros, da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
na Saúde e da Associação 
Nacional das Universidades 
Particulares.

O terceiro requerimento, 
de Marta Suplicy (PMDB-SP), 
propõe a inclusão de asses-
sor parlamentar Kilton José 
Oliveira Rocha, ex-professor 
das Universidades Sofia, em 
Tóquio, e de Ibaraki, na pro-
víncia de mesmo nome, no 
debate sobre a educação de 

filhos de brasileiros no Japão.
A CE também fez a leitura 

de relatórios a dois projetos de 
Cristovam Buarque (PPS-DF), 
ambos com parecer favorável 
de Simone Tebet (PMDB-MS). 
O primeiro (PLS 746/2015) 
obriga o Executivo a enviar ao 
Congresso, a cada dois anos, 
relatório de avaliação sobre 
o cumprimento das metas 
do Plano Nacional de Educa-
ção (PNE). O segundo (PLS 
124/2016) pretende envolver as 
universidades na alfabetização 
de jovens e adultos.

As propostas não foram 
votadas por falta de quorum e 
devem voltar à pauta delibera-
tiva da CE na próxima semana.

O SENADOR ANTONIO Anas-
tasia (PSDB-MG) conseguiu 
aprovar ontem na Comissão 
de Educação, Cultura e Es-
porte (CE) voto em separado 
a cinco projetos de lei do 
Senado (PLS 581/2007; PLS 
466/2009; PLS 415 e 715/2015; 
e PLS 186/2016) que tratam 
de novas  possibilidades de 
saque do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
Nesse voto, Anastasia estabe-
leceu a revisão do saldo das 
contas do fundo pela taxa 
Selic e eliminou qualquer nova 
modalidade de saque, mesmo 
reconhecendo fins “nobres e 
meritórios” em algumas delas.

Na avaliação do senador, o 
maior problema do FGTS é 
o baixo rendimento de seus 
depósitos, inferior à inflação. 
Parte dessa situação foi con-
tornada, conforme destacou 
no voto, por medida provisó-
ria que delegou ao Conselho 
Curador do fundo distribuir 
50% do resultado positivo na 
forma de crédito nas contas 
vinculadas com saldo positivo 
em 31 de dezembro de 2016.

A aprovação do voto inviabi-
lizou o relatório de Ana Amélia 
(PP-RS) recomendando a 
aprovação do PLS 581/2007, 
que prevê a correção dos de-
pósitos com base no Índice 

Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) mais juros 
de 3% ao ano e a rejeição dos 
demais projetos.

A presidente da comissão, 
Lúcia Vânia (PSB-GO), e Pedro 

Chaves (PSC-MS) elogiaram 
as medidas propostas por 
Anastasia.

A questão será analisa-
da agora pela Comissão de 
 Assuntos Sociais (CAS).

Comissão aprova proposta para 
correção do FGTS pela taxa Selic
Voto em separado de Antonio Anastasia prevê ainda a rejeição  
de cinco projetos em tramitação que incluem novas possibilidades 
de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Anastasia considera que o maior problema do fundo é a baixa remuneração

Relator, Pedro Chaves deu parecer favorável ao projeto, aprovado na CE ontem

Avança data alternativa para concurso por motivo religioso

uso de animal em 
teste de cosmético 
é tema de debate 

MEC deve explicar obstáculos para isenção de inscrição no Enem

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate

Está na pauta da Comis-
são de Assuntos Sociais 
(CAS) projeto que proí-
be o extermínio de ani-
mais recolhidos em canis 
(PLC 17/2017). Pelo texto, 
fica permitido apenas o 
 sacrifício desses animais 
caso tenham doenças 
contagiosas. 

Relator, Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) deu 
 parecer favorável ao proje-
to, mas propôs a exclusão 
de artigo sobre controle de 
natalidade de cães e gatos.

Extermínio de 
animais em 
canis poderá  
ser proibido

Dê SUA oPInIão

Qual a sua opinião 
sobre o projeto? 
Vote em: 

http://bit.ly/PLC17-2017

 Todas as propostas que 
tramitam no Senado Federal 
estão abertas à consulta pública 
por meio do Portal e-Cidadania: 
senado.leg.br/ecidadania

 Comente também na página  
do Senado no Facebook: 
facebook.com/senadofederal
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