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Plenário analisa nesta semana 
anistia a dívidas com Funrural
Projeto beneficia produtores rurais que deixaram de pagar o tributo, após contestação judicial, e agora precisam saldar as parcelas em atraso

Está na pauta de vo-
tações desta sema-
na no Plenário um 

projeto que prevê a anistia 
de dívidas de produtores 
rurais com o Fundo de As-
sistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural). Usada no 
custeio da aposentadoria 
rural, a contribuição vinha 
sendo questionada na Jus-
tiça e muitos agricultores 
deixaram de pagar o tribu-
to. Agora, com decisão do 
STF favorável à cobrança, 
eles teriam que saldar as 
parcelas em atraso com 
juros e multa.

Outro projeto em pauta 
autoriza proprietários a se-
parar fração do imóvel rural 
para dar como garantia em 
empréstimos bancários.  3Senadores poderão votar nesta semana dois projetos de interesse de produtores rurais: o que trata do Funrural e outro sobre imóvel rural como garantia de crédito

Senado pode votar 
fim da prescrição 
do crime de estupro  

Debate avalia hoje 
papel da China na 
economia global

CPI da Previdência 
ouve juízes e 
procuradores 

A PEC que impede a pres-
crição do crime de estupro 
e o torna inafiançável pode 
ter votação final no Senado 
ainda nesta semana. Para 
sua aprovação em segundo 
e último turno, precisa de 49 
votos a favor. Depois seguirá 
para a Câmara.  3

O sexto painel do ciclo 
de debates O Brasil e a Or-
dem Internacional analisa 
hoje, a partir das 18h, o 
protagonismo da China 
na economia e na política 
mundiais. O ciclo é pro-
movido pela Comissão de 
Relações Exteriores.  7

A CPI que investiga 
contas da Previdência e 
supostos desvios de re-
cursos do sistema recebe 
hoje para debates repre-
sentantes de associações 
de juízes federais e de 
membros do Ministério 
Público.  6

Chega ao Congresso  
medida provisória 
com o novo Refis  2

Mudança na 
aposentadoria rural 
é tema de debate  6 

Comissões mistas 
de sete MPs serão 
instaladas quarta  3

Conselho de 
Comunicação analisa 
eleição no órgão  6

Medida dá status 
de ministério para 
Secretaria-Geral  2

ARQUIVO S
Império cogitou transposição do Rio São Francisco Ex-senador Teotônio Vilela é 

lembrado no seu centenário No século 19, o imperador 
dom Pedro II criou comis-
sões de engenheiros para 
propor a transposição das 
águas do Rio São Francisco 
para os pontos mais secos 
do semiárido, mas, segundo 
documentos do Arquivo do 
Senado, nenhum dos proje-
tos foi executado porque os 
parlamentares do Império, 
por disputas políticas, não 
autorizaram a liberação das 
verbas.  4 e 5

Teotônio Vilela foi deputado 
estadual, vice-governador de 
Alagoas e senador por dois 
mandatos. Pertencente à eli-
te agrária de seu estado, ele 
se converteu em crítico do 
regime militar e comandou a 
comissão do Congresso que 
analisou o projeto de anistia 
aos perseguidos políticos. 

Pouco antes de morrer, em 
1983, Teotônio ainda foi um 
dos nomes do movimento 
Diretas Já, pela aprovação de 
proposta de emenda à Cons-
tituição que reinstituía no 
Brasil as eleições diretas para 
presidente da República. O 
Menestrel das Alagoas nasceu 
no dia 28 de maio de 1917.  8

Projeto do Império mostra canal que ligaria o São Francisco a rios do Ceará

Figura central no processo de redemocratização, Teotônio completaria 100 anos
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O CONgRESSO NACIONAl 
recebeu na quinta-feira a Me-
dida Provisória (MP) 783/2017, 
que institui o Programa Espe-
cial de Regularização Tributá-
ria (Pert). O texto foi editado 
no mesmo dia em que a MP 
766/2017 perdeu a vigência, 
sem ter sido aprovada no prazo 
de 120 dias.

Foi a MP 766 que criou o 
Programa de Regularização 
Tributária (PRT), uma espécie 
de novo Refis federal, com 
abatimento de dívidas com a 
Receita Federal e a Procurado-
ria-geral da Fazenda Nacional 
(PgFN). A medida chegou a 
ser aprovada pela comissão 
mista, mas a crise deflagra-
da por denúncias contra o 
presidente Michel Temer e a 
oposição de parlamentares a 
diversos pontos do relatório 
do deputado Newton Cardoso 
Jr (PMDB-Mg) acabaram im-
pedindo a votação no Plenário 
da Câmara dos Deputados, no 
mês passado.

Mudanças
Além de novo nome para o 

programa, a MP 783 traz outras 
mudanças em relação à MP 
766. O PRT permitia a inclusão 
de débitos, de natureza tribu-
tária e não tributária, vencidos 
até 30 de novembro de 2016.  
Houve atualização do prazo 
para 30 de abril de 2017.

O programa anterior listava 
os débitos que o contribuinte 
podia incluir na renegociação. 
Agora, o devedor poderá indi-
car aqueles que deseja rene-
gociar, dentro de um conjunto 
especificado pela MP.

Pela norma, são passíveis 
de regularização os débitos 
de natureza tributária e não 

tributária com a Receita e com 
a PgFN, inclusive os oriundos 
de parcelamentos anteriores, 
os que estão em discussão 
administrativa ou judicial, e 
os que tiverem lançamento de 
ofício feito após a publicação 
da MP.

As modalidades de paga-
mento vão depender se o 
débito é com a Receita ou com 
a PgFN. O prazo de regula-
mentação do novo programa 
é de 30 dias.

Condições
Poderão aderir ao Pert 

pessoas físicas e jurídicas (de 
direito público e privado), 
inclusive as que se encontram 
em recuperação judicial. O 
prazo para a adesão ao pro-
grama será até 31 de agosto. 
A MP 783 permite que os 
contribuintes que aderiram 
ao PRT migrem para o novo 
programa.

Para aderir ao Pert, o con-
tribuinte deverá estar em dia 
com as obrigações do Fundo 
de garantia do Tempo de 
Serviço (FgTS). A aceitação 

da Receita ou da PgFN do 
pedido de adesão fica con-
dicionada ao pagamento do 
valor à vista do passivo ou da 
primeira parcela.

O valor da prestação será 
acrescido de juros equivalen-
tes à taxa referencial do Siste-
ma Especial de liquidação e 
de Custódia (Selic) para títulos 
federais, acumulada mensal-
mente, acrescida de 1%. O 
valor mínimo das parcelas será 
de R$ 200 para pessoas físicas 
e R$ 1 mil para as jurídicas.

Será excluído do programa 
quem deixar de pagar três 
parcelas consecutivas ou seis 
alternadas; ou não saldar uma 
parcela, se todas as demais 
estiverem pagas. Com a exclu-
são, será exigido o pagamento 
total do débito renegociado e  
poderá haver a execução das 
garantias prestadas.

A nova MP será discutida e 
votada por comissão mista, 
onde poderá receber emendas 
dos parlamentares. Depois, 
segue para votação nos Plená-
rios da Câmara e do Senado.

Com Agência Câmara

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
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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
Congresso recebe medida 
provisória com novo Refis
Com novo nome e prazo, o programa de renegociação de débitos com a Receita e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional traz novidades, como a possibilidade de o contribuinte indicar dívidas a refinanciar

Parlamentares terão quatro meses para votar nova MP de dívidas até 30 de abril

O município de Braço do Norte (SC) será 
considerado a Capital Nacional do gado Jersey. 
É o que estabelece a lei 13.447/2017, publicada 
no Diário Oficial da União de quarta-feira.

A lei é decorrente do Projeto de lei da Câ-
mara (PlC) 74/2013 aprovado no Senado no 
último dia 25.

O projeto é do deputado Ronaldo Benedet 
(PMDB-SC) e teve como relator, na Comissão 
de Educação, o ex-senador Inácio Arruda. Na 
justificativa da proposta, o autor conta que a 
cidade “realiza, anualmente, a maior exposi-
ção de gado jersey da América latina” e que 
acredita ser importante para o município ter 
notoriedade nacional e internacional, pois isso 
“impulsionará a economia local que se baseia, 
principalmente, no manejo do gado leiteiro”.

A adaptabilidade, a precocidade leiteira e a 
longevidade da raça tornaram-na atraente para 
produtores do Vale de Braço do Norte, onde 
predominam pequenas e médias propriedades, 
frequentemente em terreno acidentado.

Foi publicada na quarta-feira uma medida 
provisória que atribui à Secretaria-geral da 
Presidência da República o status de ministério 
(MP 782/2017), e garante ao ministro Moreira 
Franco foro especial por prerrogativa de função.

Em fevereiro, o presidente da República, Mi-
chel Temer, publicou outra MP sobre o mesmo 
assunto (MP 768/2017), que perdeu o prazo de 
validade por não ter sido votada na Câmara.

A Rede Sustentabilidade ingressou na quinta-
-feira com uma ação direta de inconstitucionali-
dade contra a medida provisória. No documento 
protocolado no Supremo, o partido destaca 
que a MP anterior foi questionada “tendo em 
vista as acusações que pesam contra o ministro 
escolhido pelo presidente” para ocupar o cargo.

O texto diz que a medida foi reeditada para 
“burlar” a norma e assegurar o “status de 
ministro para o chefe da Secretaria-geral da 
Presidência, de maneira a evitar que perdes-
se a prerrogativa de foro para seus processos 
criminais”.

Braço do norte agora é a  
Capital nacional do Gado Jersey

Secretaria-Geral da Presidência  
terá status de ministério

 `CdH  Trabalhador rural
9h Audiência sobre impactos das reformas 
previdenciária e trabalhista no meio rural.

 `CCS  Publicidade e eleição
9h Apreciação de relatórios sobre temas 
relacionados a publicidade e propagan-
da. Às 14h, análise de relatório com reco-
mendações acerca da eleição dos repre-
sentantes da sociedade civil no colegiado. 

 `Plenário  Pronunciamentos
14h Sessão não deliberativa, destinada a 
discursos dos senadores.

 `CPi dA PreVidênCiA  Magistrados
14h30 Audiência com a participação de re-
presentantes de juízes e procuradores. Na 
sequência, apreciação de requerimentos.

 `Cre  China
18h O papel da China na economia global 
é o tema do sexto painel dentro do ciclo de 
debates que a Comissão de Relações Exte-
riores está promovendo.

 `Ci  Fornecimento de gás
9h Duas audiências seguidas sobre o forne-
cimento de gás entre a Petrobras e a Ama-
zonas Energia. A primeira, com o ministro 
de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, 
e a segunda com representantes do setor. 

 `CAe  reforma trabalhista
10h Entre os 11 itens na pauta, o projeto da 
reforma trabalhista. 

 `CMA  Petróleo na Amazônia
10h30 Audiência interativa sobre a explo-
ração de petróleo na Amazônia.

 `CongreSSo  Vaquejada
11h Sessão solene de promulgação da 
emenda constitucional que permite a prá-
tica da vaquejada no país. 

 `Cdr  Correios
14h30 Debate sobre a situação dos Cor-
reios, com a participação do presidente 
da empresa, Guilherme Campos Júnior, 
e de representantes dos trabalhadores. 

 `PArlASUl  representação Brasileira
14h Eleição do presidente e dos vice-pre-
sidentes da Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul.

 `MP 772/2017  inspeção sanitária
14h30 Audiência debate medida provisó-
ria que trata da inspeção sanitária e in-
dustrial dos produtos de origem animal. 
Entre os convidados, estão representan-
tes da Anvisa e da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). 

 `MP 774/2017  Previdência
14h30 Audiência pública sobre a medida 
provisória que dispõe sobre a contribui-
ção previdenciária sobre a receita bruta. 
Entre os convidados, estão representan-
tes do Dieese e da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). 

 `ConSelHo de ÉTiCA  eleição
15h Instalação dos trabalhos e eleição de 
presidente e vice.

 `MP 770/2017  recine
15h Análise de relatório sobre a medida 
provisória que prorroga até o fim de 2017 o 
regime especial de tributação para o setor 
cinematográfico (Recine).

 `Cdr  Mapa do Turismo
8h30 O PLC 147/2015, que institui o Ma-
pa do Turismo, integra a pauta de 13 itens 
da comissão.

 `CAS  Proteção do emprego
9h Na pauta, entre outros projetos, está 
o PLS 274/2012, que trata da proteção do 
emprego contra despedida arbitrária ou 
sem justa causa. 

 `CTFC  Tarifa social
9h O PLS 505/2013, que cria a tarifa social 
de água e esgoto, é um dos itens da pauta 
da Comissão de Transparência. 

 `CCJ  indicações ao CnJ e CnMP
10h Análise de indicações aos Conselhos 
Nacionais de Justiça e do Ministério Pú-
blico. Depois, análise de projetos.

 `Ce  escolas em cidades pobres
10h A comissão pode votar, entre outros, 
o PLS 217/2015, que incrementa o valor per 
capita destinado a escolas situadas em 
municípios de extrema pobreza.

 `CrA  Febre aftosa
14h Audiência interativa para apresen-
tar o Plano Estratégico 2017–2026 do Pro-
grama Nacional de Febre Aftosa. Entre os 
convidados, estão representantes do Mi-
nistério da Agricultura e de entidades de 
produtores rurais. 

 `ViolênCiA ConTrA A MUlHer  Plano
14h30 A comissão mista analisa plano de 
trabalho para 2017 e atividades do Obser-
vatório da Mulher. Depois, apresentação 
de pesquisa sobre violência doméstica.

 `MedidAS ProViSóriAS  instalação
14h30 Instalação e eleição de presidente 
e vice-presidente das comissões mistas 
responsáveis pela análise da MP 775/2017, 
que obriga o registro dos bens constitu-
ídos em todas operações realizadas no 
mercado financeiro, e de várias outras 
MPs: às 14h40, da MP 776/2017, que alte-
ra a lei dos registros públicos; às 14h50, da 
MP 777/2017, que cria a Taxa de Longo Pra-
zo (TLP); às 15h, da MP 778/2017, que pre-
vê o parcelamento da dívida previdenciá-
ria dos estados e municípios; às 15h10, da 
MP 779/2017, que estabelece critérios para 
aditivos contratuais no setor aeroportuá-
rio; às 15h20, da MP 780/2017, que institui 
o programa de regularização de débitos 
não tributários com autarquias; e às 15h30, 
da MP 781/2017, que trata dos recursos do 
Fundo Penitenciário.

 `CAS  garantia de emprego
9h O PLS 14/2017, que concede garantia de 
emprego ao segurado com câncer que re-
ceber auxílio-doença, acidentário ou não, 
é um dos projetos que podem ser votados 
pela comissão.

 `CPi dA PreVidênCiA  Frigoríficos
9h A CPI da Previdência promove audiên-
cia pública interativa com a participação 
de representantes dos cinco frigoríficos 
maiores devedores da Previdência Social. 

 `Código de AeronáUTiCA  Projeto
9h45 A comissão avalia o PLS 258/2016, que 
institui o Código Brasileiro de Aeronáutica.  
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DOIS PROJETOS DE interesse 
dos produtores rurais podem 
ser votados pelo Plenário 
nesta semana. Os textos, que 
tramitam em conjunto, tratam, 
respectivamente, da anistia 
de dívidas com o Fundo de 
Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural) e da autori-
zação para que proprietários 
separem uma fração do imóvel 
rural para dar como garantia 
em empréstimos bancários.

De Ronaldo Caiado (DEM-
gO), o PlS 132/2017 prevê a 
remissão e a anistia para pro-
dutores rurais das dívidas com 
o Funrural. A discussão sobre o 
tema voltou à tona após o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
reconhecer, no final do mês de 
março, que a União pode co-
brar dos empregadores rurais 
(pessoa física) a contribuição 
para o fundo. A cobrança, con-
siderada constitucional pela 
Corte, incide sobre a receita 
bruta da comercialização da 
produção dos empregadores 
rurais. O tributo é usado para 
auxiliar no custeio da apo-
sentadoria dos trabalhadores 
rurais, subsidiado pela União.

— Vários contribuintes es-
tavam discutindo em juízo a 
legalidade da cobrança e diver-
sos obtiveram decisão liminar 
favorável para não recolher o 
tributo. Com a surpreendente 
decisão do STF, milhares de 
produtores terão que recolher 
de uma vez a contribuição com 
incidência de multas e juros, o 
que compromete a liquidez do 
segmento — explicou Caiado.

De acordo com o senador, 
de nada adianta cobrar uma 
considerável cifra se os produ-
tores não têm disponibilidade 
em caixa para pagar.  Caiado 

argumenta que persistir com a 
cobrança nesta época de crise 
“é apenas gerar um passivo que 
não resolverá o problema de 
caixa da União”.

O texto propõe a remissão 
para produtores rurais pessoas 
físicas relativa a créditos tri-
butários com vencimento até 
30 de março de 2017. Além do 
perdão das dívidas, o projeto 
permite que o governo federal 
compense produtores por ren-
dimentos que a União teve com 
contribuições do Funrural que 
foram depositadas por alguns 
deles em juízo, enquanto o 
Supremo não julgava o caso. 
Também estão incluídas na 
anistia as dívidas da contribui-
ção devida ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural.

Crédito
O outro texto que será ana-

lisado pelo Plenário (PlC 
212/2015) autoriza o pro-
prietário de imóvel rural a 
submeter a área total de sua 
propriedade ou fração dela ao 

regime de afetação e instituir a 
Célula Imobiliária Rural (CIR). 
Esses procedimentos facilitam 
a obtenção de crédito porque 
dão uma garantia aos credores.

O regime de afetação permite 
ao produtor rural separar uma 
parte do seu imóvel para dar 
como garantia ao pedir um 
empréstimo. Assim, ele não 
compromete toda a proprie-
dade e separa uma fração que 
tenha valor equivalente ao da 
negociação. A mesma sepa-
ração em frações poderá ser 
feita para emissão de Cédula 
Imobiliária Rural (CIR), um 
título de crédito criado pela 
proposta e que poderia ser 
negociado na bolsa de valores.

“No primeiro caso, o credor 
pode obter a transferência do 
imóvel para o seu nome, no 
caso de inadimplemento. No 
segundo caso, é realizada a 
venda do bem, com o paga-
mento das despesas, da dívida 
e com o recebimento pelo 
produtor rural do eventual 
valor remanescente”, expli-

cou Caiado em seu relatório 
favorável à proposta, entregue 
à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

Ainda de acordo com o pro-
jeto, fica sujeito a condenação 
por crime de estelionato o pro-
dutor rural que mentir sobre a 
área do imóvel ou suas caracte-
rísticas e instalações. A mesma 
punição vale para quem omitir 
que o bem está sujeito a outro 
ônus ou responsabilidade de 
qualquer espécie, inclusive de 
natureza fiscal e ambiental.

Tramitação
Os dois projetos foram en-

caminhados ao Plenário e 
incluídos na pauta de votações 
em regime de urgência para 
atender requerimentos dos 
líderes partidários. Inicialmen-
te, as propostas haviam sido 
remetidas à análise das Comis-
sões de Assuntos Econômicos 
(CAE), de Agricultura (CRA) 
e de Constituição e Justiça 
(CCJ), mas não chegaram a 
ser votadas nesses colegiados.

Comissões mistas de sete medidas provisórias são instaladas
Comissões mistas do Con-

gresso responsáveis pela análi-
se de sete medidas provisórias 
serão instaladas na quarta-
-feira, a partir das 14h30.

A primeira comissão vai 
analisar a MP 775/2017, que 
obriga o registro dos bens 
constituídos em todas as 
operações realizadas no mer-
cado financeiro (bancário, 
interbancário e acionário), 
independente da natureza do 
negócio.

O registro será feito nas mes-
mas entidades registradoras 
ou depositárias dos ativos 
negociados, como as câmaras 
de custódia de ações.

A MP 776/2017 autoriza que 
crianças sejam registradas 
naturais da cidade de residên-
cia de seus pais, mesmo que 
tenham nascido em hospitais 

ou maternidades de outros 
municípios.

Já a MP 777/2017 cria a Taxa 
de longo Prazo (TlP), que 
será usada como referência 
para o custo de captação e 
para os contratos firmados 
pelo BNDES a partir de 1° de 
janeiro de 2018.

A nova taxa vai substituir a 
Taxa de Juros de longo Prazo 
(TJlP) nos empréstimos do 
BNDES que utilizam recursos 
do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), do Fundo de 
Participação PIS-Pasep e do 
Fundo da Marinha Mercante.

Renegociação
A MP 778/2017, que prevê 

o parcelamento da dívida 
previdenciária dos estados 
e municípios, também será 
analisada no Congresso.

A medida autoriza o parce-
lamento em 200 meses das 
dívidas com a Receita Federal 
e com a Procuradoria-geral 
da Fazenda Nacional (PgFN) 
vencidas até 30 de abril des-
te ano. A adesão dos entes 
federados deve ser feita até 
31 de julho. A aceitação do 
parcelamento suspenderá a 
cobrança de débitos parce-
lados anteriormente. A MP 
foi assinada pelo presidente 
Michel Temer atendendo a 
uma reivindicação de prefei-
tos na 20ª Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, 
em maio.

Aeroportos
Os operadores de aeroportos 

privatizados com contratos 
assinados até 31 de dezembro 
de 2016 têm prazo de um ano, 

aberto pela MP 779/2017, para 
que peçam a reprogramação 
do cronograma de pagamen-
to das outorgas previstas no 
contrato de concessão.

Pelos contratos, os opera-
dores precisam pagar anual-
mente ao governo uma parcela 
fixa referente à outorga. É uma 
contraprestação pelo direito 
de explorar aeroportos como 
galeão (RJ), guarulhos (SP) e 
Confins (Mg).

Débitos 
A MP 780/2017 autoriza 

renegociação de dívidas não 
tributárias de pessoas físicas 
ou jurídicas com órgãos fede-
rais, como multas diversas e 
laudêmio, vencidos até 31 de 
março de 2017.

O Programa de Regulariza-
ção de Débitos não Tributários 

(PRD) permitirá a renegocia-
ção de dívidas com autarquias, 
fundações públicas federais e 
Procuradoria-geral Federal 
(PgF).

Fundo penitenciário
Ainda será instalada a co-

missão responsável por ana-
lisar a MP 781/2016, reeditada 
por Temer, que transfere dire-
tamente recursos financeiros 
do Fundo Penitenciário Nacio-
nal (Funpen) aos fundos dos 
estados e do Distrito Federal.

Relatório do levantamento 
Nacional de Informações Pe-
nitenciárias (Infopen 2017), 
realizado pelo Ministério da 
Justiça e Cidadania, mostra 
que a população carcerária 
ultrapassou 711 mil detentos 
e há um deficit de mais de 300 
mil vagas no sistema.

O Senado pode aprovar 
nesta semana, em definitivo, 
a proposta de emenda cons-
titucional que inclui o crime 
de estupro no rol dos crimes 
imprescritíveis e inafiançá-
veis. A PEC 64/2016 já pode 
ser votada em segundo e úl-
timo turno e precisa receber 
49 votos favoráveis. Caso seja 
aprovada, ela seguirá para a 
Câmara dos Deputados.

A proposta determina que 
o crime de estupro possa 
ser punido independente-
mente de quanto tempo se 
passou entre a ocorrência e 
a denúncia. Além disso, não 
será possível ao criminoso 
aguardar julgamento em 
liberdade, mediante paga-
mento de fiança.

A legislação atual estabe-
lece que, no caso de estupro, 
o tempo de prescrição pode 
se estender por até 20 anos. 

A PEC foi aprovada em 
primeiro turno em maio, re-
cebendo 66 votos favoráveis 
entre 67 senadores presentes 
— houve uma abstenção.

Estigma
Jorge Viana (PT-AC), autor 

do projeto, e Simone Tebet 
(PMDB-MS), relatora, des-
tacaram no dia da votação 
que muitas mulheres vítimas 
de violência sexual temem 
o preconceito e a estigma-
tização social, por isso não 
notificam o crime. Para os 
senadores, a proposta ga-
rante às vítimas o tempo ne-
cessário para irem à Justiça.

Hoje apenas dois crimes 
são imprescritíveis e ina-
fiançáveis na Constituição: 
racismo e ação de grupos 
armados contra a ordem 
constitucional e o Estado 
democrático.

Anistia a dívidas com Funrural está 
na pauta do Plenário desta semana

Senado pode 
aprovar fim da 
prescrição para 
crime de estupro

Projeto beneficia produtores que não vinham pagando a contribuição, questionada na Justiça, e agora teriam que saldar parcelas atrasadas  

Produtores rurais que deixaram de pagar contribuição para aposentadoria, após contestação judicial, podem ter anistia
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ARQUIVO S ARQUIVO S

ASSIM qUE AS comportas da 
barragem cravada na divisa de 
Pernambuco com a Bahia se 
abriram, as águas represadas 
do Rio São Francisco caíram 
num imenso canal de concreto 
e rolaram com fúria rumo ao 
norte, para dar vida às terras mais 
ressequidas do sertão.

A cena se deu em março, e 
quem acionou o botão das com-
portas foi o presidente Michel 
Temer. Após uma década de 
obras, era inaugurado o primeiro 
canal, com 220 quilômetros de 
extensão, da faraônica trans-
posição das águas do Rio São 
Francisco. O outro canal, com 
270 quilômetros, está quase 
pronto e irrigará outras paragens 
do semiárido.

Embora só agora se torne rea-
lidade, o sonho de fazer o sertão 
virar mar tem pelo menos dois 
séculos. O primeiro plano de 
transposição de que se tem no-
tícia remonta à década de 1810, 
no fim da Colônia, mas a ideia 
só começaria a ser levada a sério 
anos mais tarde, no Império. 
Dom Pedro II esteve bem perto 
de executar o “encanamento” 
(a palavra usada na época) das 
águas do Rio São Francisco.

Documentos históricos sob a 
guarda do Arquivo do Senado e 
do Arquivo da Câmara mostram 
que vários projetos de lei que 
previam a transposição passa-

ram pelas mãos dos senadores e 
deputados do Segundo Reinado. 

— Basta fazer um canal. Não é 
difícil. Cavar e atirar a terra para 
os lados pouco custa. As mesmas 
águas que correm farão o resto 
— disse o deputado França leite 
(PB) no Plenário em 1846.

— Uma enxada dirigida por 
um homem pode levar água até 
o fim do mundo — insistiu no 
argumento o deputado Venâncio 
de Rezende (PE) em 1852.

As secas cíclicas castigam o 
Norte (como se chamava a por-
ção do país acima de Minas ge-
rais) desde sempre, dizimando 
plantações, matando rebanhos 
e levando sede, fome, doença 
e miséria à população. Mesmo 
assim, nenhum dos projetos do 
Parlamento imperial que pre-
viam o “encanamento” vingaria.

Mississipi brasileiro
Da nascente à foz, o São Fran-

cisco mede 2.700 quilômetros — 
quase a mesma distância entre 
Porto Alegre e Maceió. É o maior 
rio localizado integralmente no 
Brasil. As águas brotam no alto 
da Serra da Canastra, em Minas 
gerais, correm para o Nordeste, 
banham cinco estados (Minas, 
Bahia, Pernambuco, Alagoas e 
Sergipe) e caem no Atlântico. Por 
percorrer uma faixa tão extensa 
do país, ganhou o apelido de Rio 
da Integração Nacional. No Im-
pério, era Rio “de” São Francisco.

— O Rio de São Francisco é o 

nosso Nilo, o nosso Mississipi — 
comparou o senador Fernandes 
da Cunha (BA) em 1871. — quem 
lança os olhos para o nosso 
sistema hidrográfico vê os Rios 
Paraná e Paraguai circulando 
todo o Império ao sul, vê no norte 
o vasto oceano do Rio Amazonas 
e vê no centro o patriarca das 
águas interiores do Império, o 
caudaloso São Francisco, rolan-
do plácida e majestosamente.

quando cruza o semiárido, o 
São Francisco enfrenta escassez 
de chuva, evaporação intensa e 
falta de afluentes permanentes. 
Embora seu volume baixe, o 
rio se mantém relativamente 
caudaloso, o que faz de suas 
margens um enclave verde em 
pleno sertão. A transposição 
busca espalhar outros oásis pelo 
semiárido adentro.

No século 19, o Senado e a Câ-
mara analisaram tanto projetos 
de lei que criavam comissões 
de engenheiros para desenhar 
o trajeto dos canais de água 
quanto projetos que liberavam as 
verbas necessárias para tirá-los 
do papel. Os primeiros foram 
aprovados. Os segundos, não.

Cada proposta previa uma pro-
víncia do Norte como a receptora 
das águas — Piauí, Ceará, Rio 
grande do Norte ou Paraíba, a 
depender da origem do senador 
ou deputado autor da proposta.

Na batalha interprovincial 
pela cobiçada vazão do Rio São 
Francisco, os parlamentares mais 

aguerridos foram os cearenses. 
Eles sonhavam com um rio arti-
ficial que alimentasse o Riacho 
dos Porcos e os Rios Salgado e 
Jaguaribe. Até hoje, os três secam 
nos meses de estiagem. Uma vez 
concluído o “encanamento”, eles 
se tornariam perenes.

Em 1850, o deputado Araújo 
lima (CE) aproveitou a discussão 
sobre um projeto que reajustaria 
o salário dos juízes e desviou o 
debate para a transposição:

— No exame da conveniência 
de elevar o ordenado da magis-
tratura, perguntarei: acaso não 
existem no país necessidades 
que com maior força podem 
ser satisfeitas? O Ceará carece 
de melhoramentos materiais. É 
preciso que se empreguem os 
meios convenientes para fazer 
desaparecer as secas que o asso-
lam. Entre esses meios, o que se 
aponta como o mais apropriado 
é um canal que comunique o São 
Francisco com o Salgado.

O deputado continuou:
— Na falência de melhora-

mentos materiais, o Ceará será 
despovoado, reduzido a um 
deserto. Dispensará, portanto, 
as vantagens de uma boa magis-
tratura, porque os desertos não 
precisam de Justiça. Despesas 
com a abertura do canal, por-
tanto, serão infinitamente mais 
úteis do que com a elevação dos 
vencimentos da magistratura.

Orçamento e compasso
Em 1864, o deputado liberato 

Cardoso (CE) recorreu a uma es-
tratégia mais criativa. Ele narrou 
um cruzeiro iniciado em Minas:

— Nosso barquinho foi con-
templar as maravilhas do Mis-
sissipi brasileiro. Ao chegar à 
província de Pernambuco, em 
vez de continuar pelo São Fran-
cisco, virei de proa, sulcando 
as águas do canal que se abriu 
do Cabrobó [PE] ao Riacho dos 
Porcos. Saudando a Serra do 
Araripe e a rica cidade do Crato 
[CE], entrei pelo Rio Salgado. 

Deixando à minha direita a bela 
e risonha cidade do Icó [CE], 
tomei o Rio Jaguaribe.

Com tantos detalhes, os cole-
gas que o escutavam sentiram 
como se estivessem a bordo do 
navio. O deputado prosseguiu:

— Saudando a cidade de 
Russas [CE], reclinada em seus 
verdes tabuleiros de relva, eu 
contemplava em poucas horas 
o teto de meu berço na rica e 
industriosa cidade do Aracati 
[CE], onde da borda do navio 
dei um aperto de mão nos meus 
amigos e parentes, que me cum-
primentavam do cais. lançando 
um derradeiro olhar de saudades 
para a terra do meu berço, eu 
volvia os olhos para o Atlântico. 
Em poucas horas, eu via alvejar 
as torres da catedral de Fortaleza 
por entre os coqueirais da praia.

Terminada a narrativa, libera-
to Cardoso trouxe os deputados 
de volta à realidade. Aquele lindo 
cruzeiro jamais fora feito. Motivo: 
faltava o canal que unisse o São 
Francisco aos rios cearenses.

— Esse sonho, senhores, pode 
ser realidade no futuro — conti-
nuou ele. — O que convém? que 
não viajemos com a imaginação, 
e sim com o orçamento em uma 
mão e o compasso na outra.

Em outras palavras, a trans-
posição exigia dinheiro e co-
nhecimentos de engenharia. 
Na avaliação dos defensores da 
obra, o Império dispunha tanto 
do “orçamento” quanto do “com-

passo”. O deputado paraibano 
França leite afirmou em 1846 
que o salário dos operários não 
pesaria nos cofres públicos:

— Aquela gente do Norte acha-
-se sem trabalho e não duvidaria 
ganhar a subsistência por meio 
do seu trabalho. Um homem 
trabalha um dia inteiro de en-
xada por 100 réis e de machado 
por 160 réis. Com salários tão 
baixos, o trabalho se pode fazer 
sem grande despesa.

Falas do trono
O mundo já dominava a téc-

nica das grandes canalizações, 
lembrou o deputado Alencar 
Araripe (CE). Num pronuncia-
mento em 1877, ele citou o Canal 
de Suez, no Egito, recém-aberto.

— Por que hesitaremos em 
empreender obras que tornem 
o Ceará um novo Egito, dando-
-lhe um Nilo, canais e lagos? Se 
a natureza recusou águas abun-
dantes ao Ceará, o homem lhas 
dê — filosofou Araripe.

Dom Pedro II tocou com fre-
quência no tema da estiagem nas 
falas do trono, os pronunciamen-
tos que ele proferia duas vezes 
por ano no Senado. Em 1878, 
no meio de uma das secas mais 
violentas da história, discursou:

— O flagelo da seca devasta 
há quase dois anos uma parte 
considerável do Norte do Im-

pério, afligindo profundamente 
o meu coração. Para minorar 
as consequências de tamanha 
calamidade, tem o governo em-
pregado os meios a seu alcance.

Os “socorros públicos” con-
sistiam basicamente de cereais 
para a população carente e em-
préstimos para os fazendeiros.

As falas do trono nunca tra-
taram da transposição. O tema, 
porém, constava da pauta do 
governo. Em 1852, dom Pe-
dro II contratou o engenheiro 
alemão Henrique guilherme 
Fernando Halfeld para elaborar 
dois projetos: um que tornasse 
o São Francisco integralmente 
navegável e outro que desviasse 
água do rio para outros pontos do 
semiárido. Os croquis de Halfeld 
seriam engavetados.

Uso político da seca
O que movia dom Pedro II não 

era exatamente a benevolência. 
Ao mostrar-se consternado com 
o infortúnio dos “nortistas” 
abatidos pela seca, ele tinha 
um objetivo não declarado. O 
historiador gabriel Pereira de 
Oliveira, professor do Instituto 
Federal do Rio grande do Norte 
(IFRN) e estudioso do São Fran-
cisco no Império, explica:

— No século 19, a ideia de na-
ção ainda não estava cristalizada 
no Brasil. As províncias mais 
distantes não se sentiam parte do 
Império, e havia o temor de que 
nelas explodissem movimentos 
separatistas semelhantes aos 
da Colônia e da Regência. Dom 
Pedro II, então, se apoiou na seca 
para forjar a imagem do impe-
rador que não se descuidava de 
nenhum ponto do país e criar 
nos nortistas o sentimento de 
que não sobreviveriam sem ele. 

Por essa razão, o monarca fez 
em 1859 uma excursão ao Norte 
e conheceu o São Francisco. Ele, 
contudo, não conseguiu nem 
sequer iniciar a transposição. 
Faltou o apoio do Parlamento. 
Os senadores e deputados re-
jeitaram, ano após ano, todas as 
emendas ao Orçamento imperial 
que destinavam verbas à obra. 

Segundo o historiador Pereira 
de Oliveira, do IFRN, o “encana-
mento” do Rio São Francisco não 
foi aprovado por causa da briga 
entre as províncias:

— Os senadores e deputados 
do Norte estavam rachados, 
cada um querendo que a sua 
província fosse a beneficiada. E 
os parlamentares do restante do 
Império boicotaram todos os pla-
nos, desejosos de que a fortuna a 
ser consumida pela transposição 
fosse destinada a obras em suas 
próprias províncias.

A falta de consenso no Parla-
mento fica clara num embate 
ocorrido em 1852. O deputado 
pernambucano Venâncio de Re-
zende disse que era preciso “dar 
vida ao Ceará”, onde “homens se 
deitam ricos e acordam pobres” 
por causa da seca. Ele apoiava o 

projeto cearense porque, para 
chegar ao Ceará, o canal teria 
que cruzar Pernambuco.

— Temos de fazer um canal do 
Rio de São Francisco que, atra-
vessando esses sertões estéreis, 
não só lhes leve a fertilidade, 
como vias de comunicação.

— Isso nem os americanos do 
norte fariam — retrucou o de-
putado Santos e Almeida (MA), 
afirmando que uma obra de tal 
grandeza era impossível.

— O nobre deputado não 
conhece os norte-americanos. 
Se lá fosse, veria que um canal 
julgado impossível foi feito só 
com despesas do estado de New 
York — argumentou Rezende, 
citando o canal navegável de 
600 quilômetros entre o lago 
Erie e o Rio Hudson, inaugurado 
em 1825.

— Os americanos do norte 
não seriam capazes de fazer 
passar para o Ceará o Rio de 
São Francisco — insistiu Santos 
e Almeida.

Em 1846, o deputado Francisco 
José da Silva (SE) recorreu ao 
aspecto financeiro para pedir 
a rejeição de um projeto que 
beneficiaria o Ceará:

— quanto não seria preciso 
para a canalização do Rio de 
São Francisco pelas províncias 
flageladas, atravessando mais de 
400 léguas? É preciso incluir no 
cálculo a hipótese de encontrar 
rochedos que tenham de ser 
abertos para dar passagem ao rio. 
O país não pode com tal despesa.

O historiador do IFRN explica: 
— As províncias que espera-

vam pelas águas do São Fran-
cisco não tinham força para 
aprovar os projetos. Eram pobres, 
pequenas e sem peso político. 
Em meados do século 19, o Piauí 
contava com apenas 3 deputados 
e o Ceará, com 5. Não tinham 
como brigar no Parlamento 
com as províncias poderosas. 
Minas gerais, por exemplo, era 
representada por 20 deputados.

Os parlamentares que pediam 
a transposição se irritavam com 
o desequilíbrio político. Como 
consequência, segundo eles, 
suas províncias eram tratadas 

pelo Império a pão e água en-
quanto as províncias poderosas 
nadavam em privilégios.

— O Ceará não é considerado 
para os benefícios. Só é conside-
rado para dar soldados e dinheiro 
para o Império — queixou-se o 
senador Pompeu (CE) em 1871.

— Nunca mais acabará o 
sacrifício do Império a bem da 
dotação das empresas [empreen-
dimentos] do Sul? Nunca raiará 
a aurora dadivosa em que deve 
começar o desenvolvimento do 
Norte do Império? — questionou 
no mesmo ano o senador baiano 
Fernandes da Cunha, apesar de 
sua província ser uma das mais 
influentes.

— As províncias que são 
amparadas com grandes repre-
sentações podem tudo, conse-
guem facilmente os favores do 
governo, o que não acontece 
com as outras, haja vista a minha 
pouco afortunada província — 
lamuriou-se o senador Mendes 
de Almeida (MA) em 1874.

— Tudo se concede para Mi-
nas, ao passo que para o Ceará 
é preciso pedir licença, uma 
petição com muito cuidado, 
um “espero receber mercê” — 
comparou o senador Viriato de 
Medeiros (CE) em 1884.

Bancada desunida
Outro problema contribuiu 

para que a transposição naufra-
gasse: nem sequer os parlamen-
tares cearenses caminhavam 
unidos. Embora a maior parte 
dos projetos beneficiasse o Cea-
rá, houve senadores e deputados 
da província que, incrivelmente, 
votaram contra as obras.

Numa audiência na Câmara 
em 1854, o deputado Jerônimo 
Macário (CE) disse ao ministro 
dos Negócios do Império, Vis-
conde do Bom Retiro, que seria 
um erro o Império “mandar 
engenheiros examinarem as pos-
sibilidades de um encanamento 
de águas do Rio São Francisco” 
até o Ceará:

— O melhoramento de que o 
nobre ministro quer dotar o Cea-
rá não é aquele de que se deveria 
ocupar. Esse melhoramento pro-
mete frutos tão tardios, que me 
faz desanimar. Oxalá, porém, que 
os frutos sejam apenas tardios, e 
não uma quimera [utopia].

A falta de unidade da bancada 

cearense tinha origem política, 
segundo o historiador Pereira de 
Oliveira. A transposição levaria 
água do São Francisco para lo-
calidades cearenses como Crato 
e Aracati. Fortaleza e Sobral, 
situadas no outro lado da provín-
cia, não teriam ganho nenhum. 
Temendo perder a supremacia, a 
elite dessas duas grandes cidades 
agiu para barrar a transposição 
e impedir a ascensão do Crato e 
de Aracati. O deputado Jerônimo 
Macário era de Sobral.

O plano de irrigar pontos do 
semiárido com água do São 
Francisco ressurgiria de tempos 
em tempos. Presidentes como 
Epitácio Pessoa, João Figuei-
redo e Itamar Franco tentaram 
executar a obra, sem êxito. As 
prioridades acabaram sendo 
os açudes, os poços artesianos 
e as cisternas.

Após dois séculos de promes-
sas, os canais do Rio São Francis-
co começaram a ser abertos em 
2007, no governo de luiz Inácio 
lula da Silva.

O primeiro canal está pronto. 
O segundo, quase concluído, 
depende do julgamento de uma 
ação judicial movida por emprei-
teiras que disputaram a licitação. 
quando toda a obra terminar, a 
água chegará a 400 cidades de 
Pernambuco, Ceará, Rio grande 
do Norte e Paraíba, beneficiando 
12 milhões de pessoas.

A transposição está sob a res-
ponsabilidade do Ministério da 
Integração Nacional. O senador 
Fernando Bezerra Coelho (PSB-
PE), titular do ministério de 2011 
a 2013, diz que a obra é o paga-
mento de “uma dívida histórica 
do Brasil com os nordestinos”. 

— O Nordeste foi o responsável 
por praticamente toda a riqueza 
nacional nos primórdios da 
nossa história, com a cana-de-
-açúcar e o algodão. Depois foi 
esquecido pelos governos. Se a 
transposição tivesse sido feita lá 
atrás, tantos nordestinos não te-
riam vivido na miséria, migrado, 
morrido. O Nordeste não seria 
hoje lembrado pela pobreza.

Senado do império estudou transposição do São Francisco Ed
 Fe

rre
ira

/M
I

Re
pro

du
çã

o

J.A
.Co

rrê
a/

Bib
lio

tec
a N

ac
ion

al
Bib

lio
tec

a N
ac

ion
al Dom Pedro II criou comissões técnicas para planejar canais que levassem água do rio aos pontos mais secos 

do Norte do Império. Briga entre províncias, porém, impediu que Parlamento aprovasse liberação de verbas

A seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre o Jornal do Senado e o Arquivo do Senado, é publicada na primeira segunda-feira do mês. Acesse http://bit.ly/arquivoS

Ricardo Westin

	Veja vídeo da Agência Senado 
sobre a história da transposição:  
http://bit.ly/videoTransposicao

	Estudo de Gabriel Pereira de 
oliveira sobre o rio no Império:  
http://bit.ly/rioCaminhonatural

Navios a vapor percorrem o São Francisco, em Alagoas, em 1870: províncias do Império brigaram para receber águas do grande rio

Canal parte de dentro do São Francisco rumo à Paraíba: obra inaugurada em março

Secas no Norte eram tema recorrente 
nos discursos do imperador no Senado

A canalização do Rio da Integração nacional
Atual obra de transposição se divide em dois eixos: o leste, inaugurado em março, e o norte, em fase final de construção. Canais 

levam água do São Francisco a rios e açudes do semiárido. Projetos se assemelham aos que foram propostos na época do Império

Crianças famintas durante a violenta seca que atingiu o Ceará entre 1877 e 1879
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A COMISSãO PARlAMEN-
TAR de Inquérito (CPI) da 
Previdência reúne-se hoje, a 
partir das 14h30, com repre-
sentantes de associações de 
juízes federais e de membros 
do Ministério Público. 

Serão ouvidos o presidente 
da Associação Nacional dos 
Procuradores e Advogados 
Públicos Federais (Anprev), 
Antonio Rodrigues da Silva; 
o vice-presidente da 5ª Região 

da Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil, Antônio José de 
Carvalho Araújo; e o represen-
tante da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), Paulo 
Penteado Teixeira Junior.

A CPI, que começou a fun-
cionar em abril, destina-se a 
investigar a contabilidade da 
Previdência Social e esclarecer 
possíveis problemas com as 
receitas e despesas do sistema, 

inclusive discutindo os desvios 
de recursos e a situação dos 
grandes devedores. 

A comissão é presidida por 
Paulo Paim (PT-RS) e tem 
Hélio José (PMDB-DF) como 
relator.

Também serão analisados 
pela comissão requerimen-

tos, entre eles, convites aos 
presidentes da Associação 
dos Membros do Ministério 
Público do Distrito Federal e 
Territórios (AMPDFT) e da As-
sociação dos Magistrados do 
Distrito Federal e Territórios 
(Amagis) para participarem 
de audiências públicas. 

A CPI deve votar ainda o 
pedido de compartilhamento 
de informações sobre o siste-
ma de cálculos atuariais do 
Regime geral da Previdência 
Social.

O Conselho de Comunicação So-
cial (CCS) reúne-se hoje para exame 
de relatório com recomendações 
sobre a eleição dos representantes 
da sociedade civil no colegiado, a ser 
encaminhado ao Congresso Nacional. 
A reunião tem início às 14h.

O relatório foi elaborado por co-

missão formada pelos conselheiros 
Walter Ceneviva, Maria José Braga, 
Patrícia Blanco e Sydney Sanches, a 
partir de sugestões encaminhadas pela 
Frente Parlamentar pelo Direito à Co-
municação e liberdade de Expressão 
(FrentCom).

De acordo com a lei 8.389/1991, 

os membros do CCS e seus suplentes 
serão eleitos em sessão conjunta do 
Congresso, a partir de indicações das 
entidades representadas no colegiado. 

Os conselheiros, eleitos para um 
mandato de dois anos, permitida uma 
recondução, terão estabilidade no em-
prego durante o período do mandato.

O CCS é composto por 13 titulares 
e igual número de suplentes. As em-
presas de rádio, as de televisão e as de 
imprensa escrita têm um representante 
cada uma; as categorias profissionais 
dos jornalistas, dos radialistas, dos 
artistas e de cinema e vídeo também 
têm um representante cada uma. Com-
pletam o grupo cinco representantes 
da sociedade civil e um engenheiro 
com notórios conhecimentos na área 
de comunicação social.

A Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) faz hoje mais um debate do 
ciclo sobre as reformas previdenciária 
e trabalhista. Dessa vez, o foco são os 
efeitos das mudanças propostas nas 
regras para aposentadoria de traba-
lhadores e trabalhadoras rurais.

Hoje trabalhadoras rurais podem se 
aposentar com 55 anos e trabalhadores, 

com 60 anos, comprovando 15 anos de 
trabalho no campo, mesmo não tendo 
contribuído para a Previdência.

A atual versão da PEC 287/2016 
(ainda na Câmara) determina que 
trabalhadores rurais passem a ter que 
contribuir para a Previdência para ter 
acesso à aposentadoria. 

Conforme o texto, homens conti-

nuarão a ter direito a aposentadoria 
a partir dos 60 anos, mas as mulheres 
só poderão se aposentar aos 57. 

Para a audiência, foram convidados 
representantes de entidades que repre-
sentam os trabalhadores do campo.

Conselho de Comunicação analisa eleição de representantes

Comissão debate reflexos da reforma na aposentadoria rural

Membros do Judiciário são convidados de audiência da comissão 
que investiga, desde abril, contas da Previdência e possíveis desvios

Procuradores 
e juízes falam 
hoje à CPI da 
Previdência

Paulo Paim, presidente da CPI da Previdência, fala em audiência da comissão, observado pelo relator, Hélio José

O conselho é um órgão auxilar do Congresso que faz estudos e dá pareceres sobre comunicação social
  Veja na pág. 2 como acompanhar a audiência  
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Projeto em análise no Senado e 
já aprovado na Câmara define as 
atribuições dos cozinheiros e os 
requisitos para exercer a profissão. 

Pelo PlC 74/2011, para ser 
cozinheiro, será necessário fazer 
curso de capacitação no Brasil 
ou no exterior. quem tiver no 
mínimo 3 anos de experiência na 
área poderá continuar atuando.

O texto recebeu parecer des-
favorável do relator, senador 
Eduardo lopes (PRB-RJ). Para ele, 
não é preciso restringir o acesso 
à profissão.

Projeto define regras 
para exercer profissão 
de cozinheiro

dê SUA oPinião

Qual a sua opinião 
 sobre o projeto? 

Vote em: 
http://bit.ly/2lXE6gH.

 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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O PAPEl DA China na econo-
mia global será o tema do sexto 
painel do ciclo de debates O 
Brasil e a Ordem Internacional: 
Estender Pontes ou Erguer 
Barreiras?, promovido pela 
Comissão de Relações Exte-
riores (CRE). Em um momento 
marcado pelo aumento do 
protecionismo e por crescentes 
divergências entre os Estados 
Unidos e os tradicionais par-
ceiros da Europa, represen-
tantes dos meios empresarial 
e acadêmico debaterão hoje, a 
partir das 18h, o protagonismo 
da segunda maior potência 
econômica no atual cenário 
mundial.

Intitulado “O século do 
dragão? A China e a nova 
globalização”, o painel terá 
na pauta o avanço chinês 
na economia e na política 
mundiais, a situação do Mar 
do Sul da China, a questão 
de Taiwan, as consequências 
da prioridade concedida por 
Pequim ao mercado interno, 
os investimentos nos países em 
desenvolvimento e as relações 
comerciais com o Brasil.

Foram convidados a parti-
cipar do debate o embaixador 
luiz Augusto Castro Neves, 
presidente do Conselho Em-
presarial Brasil-China, e os 
professores Henrique Altemani 
de Oliveira, da Universidade 
Estadual da Paraíba, e Oliver 
Stuenkel, da Fundação getulio 
Vargas.

Contraponto
Segundo o presidente da 

CRE, Fernando Collor (PTC-
Al), é importante debater a 
participação chinesa no cená-
rio global no momento em que 
o novo presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, adota 
posições contrárias ao livre 
comércio e favoráveis ao pro-
tecionismo, sob o argumento 
de preservar empregos em seu 
próprio país.

— Vamos fazer um contra-

ponto. No momento em que 
um país como a China, que 
vivia isolado, se abre ao mun-
do, ingressa na Organização 
Mundial de Comércio e aceita 
as regras estabelecidas da con-
corrência mundial, vem um 
presidente dos Estados Unidos 
da América com um discurso 
que era seguido pela China em 
décadas passadas, ou seja, de 
erguer barreiras, tanto físicas 
quanto comerciais.

“Novo normal”
Para Collor, existe muita 

curiosidade sobre o papel a 
ser desempenhado pela Chi-
na. O produto interno bruto 
(PIB) do país já alcançou US$ 
13 trilhões. Em 2015, suas ex-
portações chegaram a US$ 2,3 
trilhões e permitiram ao país 
obter um saldo comercial de 
US$ 600 bilhões. Os maiores 
clientes são os Estados Unidos, 
para onde se dirigiram 18% das 
exportações chinesas, Hong 
Kong (14,6%) e Japão (6%). No 
mesmo ano a China comprou 
do mundo US$ 1,7 trilhão — e 
o Brasil está entre seus dez 
maiores fornecedores.

A importância do mercado 
chinês tem levado especialistas 
em todo o mundo a analisar 

com especial atenção o novo 
cenário econômico da segunda 
potência mundial. Depois de 
duas décadas de forte cres-
cimento, que se seguiram à 
abertura econômica promovi-
da pelo antigo líder Deng Xiao-
ping, os números da economia 
chinesa estão se estabilizando 
em um “novo normal”, como 
informam as autoridades de 
Pequim. O crescimento chinês 
foi de 6,7% em 2016, o índice 
mais modesto desde 1990. O 
novo cenário levou a agência 
de risco Moody’s a reduzir a 
nota da China pela primeira 
vez desde 1989, de Aa3 para A1.

Saudável
Cada agência de risco tem 

seus próprios critérios, lem-
brou à Agência Senado o con-
selheiro qu Yuhui, responsável 
por temas econômicos da em-
baixada da República Popular 
da China. Ele admite que seu 
país tem se preocupado com a 
saúde do sistema financeiro e 
enfrentado problemas, como 
o excesso de capacidade pro-
dutiva. Observa, porém, que 
o crescimento de 6,7% do ano 
passado foi calculado sobre 
uma base econômica muito 
maior do que a de 20 anos 

atrás. E informa que a meta 
para o período até 2020 é a de 
6,5% de crescimento anual.

— A economia chinesa está 
muito saudável.

O conselheiro alerta que a 
economia global vive “mo-
mentos difíceis, com uma onda 
de dúvidas, protecionismo e 
isolacionismo”. Na opinião do 
diplomata, a questão central 
que se coloca no momento é 
que tipo de globalização se pre-
tende construir, uma vez que 
o atual modelo “tem defeitos, 
não concede benefícios a todo 
o mundo e está aumentando 
as fissuras entre os países e até 
dentro dos países”.

— Somos defensores de 
uma globalização mais justa, 
inclusiva e transparente, com 
combate ao protecionismo e 
ao isolacionismo.

Segundo o conselheiro, a 
China não tem intenção de 
ser líder da globalização, mas 
pretende exercer um papel 
de articulador, especialmen-
te entre países considerados 
emergentes. A seu ver, é ne-
cessário construir uma rede de 
países — entre os quais citou 
Brasil, Índia e Rússia — com “a 
mesma filosofia em relação à 
globalização”.

A na  A m é l ia 
(PP-RS) chamou 
de “um verda-
deiro negócio da 
China” o acordo 
de leniência fe-
chado pelo grupo JBS 
com o Ministério Público 
na semana passada. Ci-
tando artigo do jornalista 
Reinaldo Azevedo, a se-
nadora disse ter dúvidas 
éticas quanto ao acordo, 
que resultou numa multa 
de R$ 10,3 bilhões.

— Sinceramente, 

quando a multa 
é muito grande, eu 
desconfio que é 
para não pagar. A 
correção da mul-
ta se fará apenas 

pelo IPCA, que está em 
4,08% no acumulado 
de 12 meses. Mas a taxa 
de retorno da JBS chega 
a 12,34%. É só sacar a 
calculadora. Para pagar 
a multa, basta a JBS 
investir R$ 5,3 bilhões 
no próprio negócio — 
advertiu.

O senador Paulo Paim 
(PT-RS) destacou na 
sexta-feira o lançamento, 
na semana passada, do 
livro O Dragão Debaixo 
da Cama — impacto das 
reformas na vida dos 
brasileiros, organizado 
por ele.

A obra, explicou Paim, 
traz o pensamento de 
homens e mulheres 
que buscam justiça e 
oportunidades iguais 
para todos. Segundo o 
senador, as reformas da 

Previdência e trabalhista 
propostas pelo governo 
só enxergam números.

— O governo federal, 
ao capitanear as refor-
mas previdenciária e 
trabalhista, usa e abusa 
de argumentação técni-
ca, mas ignora que atrás 
de números e gráficos 
existem vidas. quan-
do eu olho para a ClT 
[Consolidação das leis 
Trabalhistas] e para a 
nossa Previdência, eu 
olho para o social.

Acir gurgacz 
(PDT-RO) co-
brou na sexta-
-feira uma maior 
redução da taxa 
básica de juros, a 
Selic, e afirmou que não 
se pode comemorar a 
situação econômica do 
Brasil, porque ela está 
longe do desejado. Para 
o senador, os juros altos 
não contêm a inflação, 
pois reduzem o consumo 
e provocam desemprego.

— Há dois anos, a taxa 

Selic estava em 
14% e a inflação 
estava perto de 
10%. Portanto, 
tínhamos juros 
reais de aproxi-

madamente 4%. Agora a 
taxa Selic está em 10,25% 
e a inflação, perto de 4%. 
Então nós temos juros 
reais de 6%. Ou seja, os 
juros reais aumentaram. 
Por isso que não há con-
sumo. As pessoas não 
querem usar o seu cartão 
para fazer compras.
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Comissão de Relações Exteriores 
debate papel da China na economia

Ana Amélia critica acordo de leniência 
da JBS com o Ministério Público da união

Paim destaca livro sobre impactos das 
reformas trabalhista e da Previdência

Acir Gurgacz cobra maior redução
na taxa básica de juros da economia

Painel vai analisar os cenários e as estratégias da segunda maior economia do mundo e seu impacto e oportunidades para o Brasil

Horizonte de Xangai, na China: importância do mercado chinês no mundo vai ser um dos temas da audiência de hoje 

A possibilidade de re-
vogação dos mandatos de 
presidente da República, 
governador, prefeito, se-
nador, deputados (federal, 
estadual ou distrital) e 
vereador pelos eleitores 
está na pauta da Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ).

A  p r o p o s t a  ( P E C 
21/2015) que permite o 
recall de ocupantes de 
cargos eletivos é de ini-
ciativa de Antonio Car-
los Valadares (PSB-SE) e 
recebeu substitutivo do 
relator, Antonio Anastasia 
(PSDB-Mg).

O texto de Anastasia 
restringe a medida ao 
cargo de presidente da 
República, que poderá 
ter seu mandato revoga-
do a partir de proposta 
assinada por, no mínimo, 
10% dos eleitores que 
compareceram à última 
eleição presidencial.

A apresentação do pedi-
do de recall será permitida 
apenas no segundo e no 
terceiro ano do mandato. 
A proposta de revogação 
deverá ser examinada 
pela Câmara e pelo Se-
nado. Com a aprovação 
do Congresso, seria então 
convocado um referendo 
popular.

PEC permite 
revogação de 
mandato eletivo 
por voto popular

dê SUA oPinião

Qual a sua opinião 
sobre o projeto? 
Vote em: 

http://bit.ly/PEC21-2015

 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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elaCOM UMA TRAJETóRIA que começa 
ligada à elite agrária de Alagoas e cul-
mina na luta pelo restabelecimento da 
democracia, Teotônio Vilela é um dos 
personagens marcantes da história bra-
sileira no século 20 e teria completado 
100 anos em maio. Defensor da abertura 
política e das eleições diretas, Teotônio 
foi deputado estadual, vice-governador 
de Alagoas, senador e vice-presidente do 
PMDB. Faleceu em 1983. Seu centenário 
de nascimento é tema de reportagem 
especial da Rádio Senado (veja link no 
final da matéria).

Filho de usineiro, nascido em 28 de 
maio de 1917, em Viçosa (Al), Teotônio 
deixou a casa da família para estudar, 
primeiro no Recife e depois no Rio de 
Janeiro. Em 1937, voltou para Alagoas 
para administrar a usina de açúcar da 
família, mas logo se envolveu com a 
política. Filiado à União Democrática 
Nacional (UDN), partido de oposição 
ao governo de getúlio Vargas, foi eleito 
deputado estadual, em 1954, e vice-
-governador, em 1960. 

Em 1961, Teotônio foi a favor da posse 
do vice-presidente João goulart. No 
entanto, apoiou o golpe que levou os 
militares ao governo em 1964. Com a im-
plantação do bipartidarismo, ingressou 
na Arena, que apoiava o regime militar 
no país. A outra opção era o MDB, que 
representava a oposição consentida.

No entanto, conforme o regime 
endurecia, Teotônio se afastava do 
governo. O Ato Institucional 1 (AI-1), 
por exemplo, deu aos militares o poder 
para suspender os direitos políticos de 
qualquer cidadão. logo vieram as cas-
sações: os ex-presidentes João goulart 
e Jânio quadros e os ex-governadores 
Miguel Arraes e leonel Brizola foram 
alguns dos atingidos.

Senador
Dois anos depois, em 1966, Teotônio 

foi eleito senador pela primeira vez. Em 
dezembro de 1968, a ditadura baixou 
o AI-5, que concedeu aos generais po-
deres para fechar o Congresso e cassar 
mais mandatos. Também acabou com 
a garantia do habeas corpus. A medida 
desagradou até senadores da Arena, 
Teotônio entre eles. Milhares de bra-
sileiros buscaram o exílio. A oposição 
foi reprimida com prisões, tortura, 
desaparecimentos e mortes. 

Em 1974, Teotônio foi um dos seis 
senadores da Arena que se reelegeram. 
O MDB venceu em 16 estados. Entre 
os novos nomes, chegaram ao Senado 
Marcos Freire (PE), Paulo Brossard 
(RS), Itamar Franco (Mg) e Orestes 
quércia (SP). 

No Palácio do Planalto permaneciam 
os generais. Ernesto geisel venceu a 
disputa no Colégio Eleitoral, em ja-
neiro de 1974. O opositor foi Ulysses 
guimarães, do MDB de São Paulo, que 
se declarava anticandidato, como uma 
forma de denunciar a eleição ilegítima. 

Cada vez mais incomodado com 
os rumos do país, Teotônio se reuniu 

com o geisel, de quem ouviu que o 
restabelecimento da democracia seria 
sua meta. Teotônio prometeu apoiar 
o presidente, mas acabou não sendo 
mais chamado a opinar. “Ele não me 
chamou e eu nunca mais voltei”, disse. 

Teotônio endurecia cada vez mais 
suas críticas ao regime, a ponto de 
exasperar outros arenistas, como 
Jarbas Passarinho. “Se temos um 
correligionário como Teotônio Vilela, 
não precisamos ter oposição”, afirmou 
o então senador pelo Pará.

Conforme prometido, geisel apre-
sentou seu projeto de “abertura lenta, 
segura e gradual”. Sinalizava assim para 
um maior diálogo com a oposição e 
para o fim da tortura. Mas a abertura 
não foi facilmente aceita. Desaparece-
ram 39 opositores do governo e houve 
mais de mil episódios de tortura. O 
jornalista Vladimir Herzog e o operário 
Manoel Fiel Filho foram mortos na 
sede do Destacamento de Operações 
de Informação do Centro de Operações 
de Defesa Interna (Doi-Codi), órgão 
subordinado ao Exército, em São 
Paulo. Nos dois casos, os torturadores 
simularam suicídios.

Anistia
Em 1979, o Colégio Eleitoral escolheu 

o último general-presidente, João Fi-
gueiredo, que apresentou ao Congresso 
seu projeto de anistia. “O sentido é de 
conciliação para renovação, dentro da 
continuidade dos ideais democratizan-
tes de 1964 que hoje reencontram sua 
melhor e mais grandiosa expressão”, 
afirmou o general. Teotônio ouviu as 
palavras do presidente já como inte-
grante do MDB. 

— Ele começava a discordar dos ru-
mos do processo de abertura democrá-
tica — afirmou o também ex-senador, 
Teotônio Vilela Filho. Segundo ele, 

seu pai se mostrava incomodado com 
o boicote que a linha dura do regime 
promovia contra a abertura. 

Teotônio percorreu o Brasil defen-
dendo a abertura e visitando cadeias. 
Concluiu que os presos políticos não 
eram terroristas, “mas jovens na luta 
pela democracia”.

O projeto do governo enfim foi apro-
vado e sancionado, com duras críticas 
de Teotônio. “O governo resolve fazer 
do clamor nacional pela anistia uma 
manobra de reabastecimento de força”, 
afirmou. Teotônio não abriria mão da 
defesa da anistia ampla, geral e irres-
trita e do total reestabelecimento da 
democracia.

Com a volta dos exilados, a luta passou 
a ser para que o povo brasileiro voltasse 
a votar para presidente. Embora com a 
saúde abalada, Teotônio foi um nome 
fundamental na mobilização popular 
por eleições diretas. 

— A última entrevista que ele deu foi 
ao Henfil, com um entusiasmo extraor-
dinário. Ele estava um pouco sonolento, 
mas logo que sentou na cama, come-
çou a falar com entusiasmo — lembra 
Teotônio Vilela Filho.

Na entrevista histórica, denunciou 
a tortura e lamentou “o medo que 
mantém o brasileiro numa posição de 
muita tolerância para com os abusos 
cometidos pela ditadura”.

Liderança
Teotônio morreu de câncer em 27 de 

novembro de 1983. Companheiro de 
luta, o ex-senador Pedro Simon lembra 
com carinho que Teotônio percorreu o 
Brasil com a saúde já abalada.

— Ele foi a grande voz, a grande lide-
rança e, durante um tempo, o grande 
nome da vida pública brasileira. Um 
herói. Ele teve quatro cânceres, foi 
operado, andava com duas bengalas e 

depois de cadeira de rodas, percorren-
do o Brasil e fazendo uma campanha 
fantástica — relata Simon.

Para Teotônio Filho, verem alguém 
defender a democracia naquelas con-
dições de saúde criou algo novo no 
coração dos brasileiros em termos de 
dignidade e amor à pátria.

No dia em que Teotônio Vilela mor-
reu, acontecia em São Paulo um dos 
48 comícios pelas Diretas. Ele não 
viveu para ver o Brasil voltar a escolher 
presidente, mas deixou um legado de 
luta pelas liberdades democráticas, 
expresso em seu discurso de despedida 
do Senado, em novembro de 1982.

“Continuarei lutando lá fora, só não 
terei o privilégio de usar esta ou aquela 
tribuna. Prosseguirei na minha vida de 
velho menestrel, cantando aqui, can-
tando ali, cantando acolá, as minhas 
pequeninas toadas políticas”.

Figura central no processo de redemocratização, alagoano que foi deputado estadual, vice-governador e senador por dois mandatos teria completado 100 anos em maio

Teotônio Vilela é lembrado no centenário

Teotônio percorreu o Brasil defendendo a abertura democrática e visitando presos políticos, que, para ele, não eram terroristas, “mas jovens na luta”

O ex-senador Teotônio Vilela participou como autor ou coautor de diversos livros e também foi tema de publicações que contam sua trajetória de vida e na política e ilustram seus pensamentos

 �O Homem Chamado Democracia, especial da 
Rádio Senado: http://bit.ly/TeotonioRadio

 Vídeo da TV Senado sobre o centenário de 
Teotônio: http://bit.ly/TeotonioTV

Teotônio é recebido por Tancredo Neves, então 
governador de Minas Gerais, em 1983


