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Plenário aceita 
nomes para  
4 embaixadas

Projeto dá desconto 
na conta de água 
a famílias pobres

Os senadores aprovaram 
no Plenário os indicados do 
governo para ocupar as em-
baixadas do Brasil na Irlanda, 
na Zâmbia, no Zimbábue e em 
Bangladesh.  3

A Comissão de Transparên-
cia, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor apro-
vou texto que cria a Tarifa Social 
de Água e Esgoto, com descon-
tos de até 40% nas contas.  5

Reforma da CLT é analisada na 
Comissão de Assuntos Sociais
Colegiado deve começar a examinar hoje o mesmo relatório sobre a proposta aprovado anteontem na Comissão de Assuntos Econômicos

Oparecer que o senador Ricardo Ferraço 
deve apresentar à Comissão de Assun-
tos Socais mantém o texto encaminha-

do pela Câmara, que muda mais de 100 pontos 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

A proposta prevê, por exemplo, que os acordos 
coletivos tenham força de lei, permitindo a nego-
ciação de itens como parcelamento de férias. Mas 
Ferraço também recomenda no relatório o veto 
a seis pontos, entre eles o trabalho intermitente.

A proposta ainda deve passar pela Comissão de 
Constituição e Justiça antes de seguir para votação 
em Plenário. Ontem o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, defendeu um debate amplo e sem pressa 
sobre a reforma trabalhista.  3

Vice-presidente da CAS, Ronaldo Caiado (D) preside reunião em que projeto com benefício tributário foi aprovado 

Antonio Anastasia (2º à esq.) preside sabatina de Veiga, Daldice e Freire (D)

Comissão aprova indicados a 
Conselhos de Justiça e do MP

Debate: meta para erradicar 
aftosa depende dos governos

Texto estimula empresas a investir mais em saneamento

Após sabatina, a Comissão 
de Constituição e Justiça 
aprovou ontem as indicações 
do ministro do TST Aloysio 
Corrêa da Veiga e da desem-
bargadora Daldice Maria 
Santana de Almeida para o 

Conselho Nacional de Justiça 
e do juiz Luciano Nunes Maia 
Freire para o Conselho Na-
cional do Ministério Público.

As indicações seguiram 
para o Plenário em regime 
de urgência.  7

O plano estratégico do 
governo para erradicar a 
febre aftosa e obter o reco-
nhecimento internacional, 
como país livre da doença  
até 2023, obteve apoio dos 
senadores e dos especialis-

tas em audiência ontem na 
Comissão de Agricultura.

Mas para que essa meta 
tenha êxito, eles disseram 
que é preciso compromisso 
e garantir repasses federais 
contínuos aos estados.  7

Empresas que aumentarem 
o investimento em sanea-
mento básico poderão ter  
benefícios tributários, prevê 
projeto aprovado ontem pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

A proposta permite às em-
presas descontar do valor 
devido do PIS-Pasep e da Co-
fins o investimento adicional 
no setor em comparação ao 
feito no período entre 2011 e 
2015.  8

Grupo Parlamentar 
Brasil-Argentina 
retoma trabalhos  6

Aprovado pedido  
sobre auditorias  
na Petrobras   5

Lançada frente por 
nova eleição direta 
para presidente  6

Estatuto das Famílias 
e orgulho gay 
serão debatidos  8

Entidades criticam 
mudança no Fórum 
de Educação  4

MP que incentiva 
cinemas passa em 
comissão mista  2

Caravana vai 
inspecionar obras 
do São Francisco  8

Bebida alcoólica 
poderá ter de 
informar calorias  5

Todos os anos, estudantes de ensino médio das escolas 
públicas dos estados e do DF têm a oportunidade de 
conhecer a importância da atividade legislativa no
Projeto Jovem Senador. 

Conheça o projeto em www.senado.leg.br/jovemsenador
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FOI APROVADO ONTEM em 
comissão mista o relatório 
favorável à medida provisória 
que prorroga até dezembro de 
2019 o prazo para a utilização 
do incentivo fiscal do Regime 
Especial de Tributação para 
Desenvolvimento da Atividade 
de Exibição Cinematográfica 
(Recine). A MP 770/2017, cujo 
prazo de vigência foi prorroga-
do até 7 de agosto, será votada 
agora nos Plenários da Câmara 
e do Senado.

O objetivo da medida é 
estimular investimentos na 
implantação de novas salas de 
cinema. Relatora da MP, a se-
nadora Marta Suplicy (PMDB-
SP) ressaltou que 1.036 salas 
de exibição foram implanta-
das no Brasil de 2012 a 2016 
e que a expansão do parque 
cinematográfico ocorre em 
direção ao interior. A relatora 
avaliou que manter o benefício 
até dezembro de 2017, como 

previa o texto original da MP, 
não seria favorável à indústria 
cinematográfica brasileira.

Na presidência dos trabalhos 
da comissão mista, o senador 
Pedro Chaves (PSC-MS) leu 
uma carta em que a Associa-
ção Brasileira de Cineastas e o 
Sindicato da Indústria Audio-

visual do Estado de São Paulo, 
entre outras entidades, mani-
festam apoio à MP, considera-
da fundamental para ampliar 
o circuito exibidor, que conta 
hoje com 3 mil salas no país, 
embora 90% dos municípios 
brasileiros não tenham salas 
de exibição.

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

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

Avança prorrogação de 
incentivo a salas de cinema
Medida provisória estende até o fim de 2019 o uso do Recine, programa de benefício tributário para o 
setor de audiovisual. Com a iniciativa, governo quer aumentar a quantidade de salas de exibição no país

O presidente da Confedera-
ção Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, agra-
deceu ontem ao Congresso 
por derrubar em 30 de maio 
o veto que havia retirado da 
lei de reforma do Imposto 
sobre Serviços (ISS) a previsão 
de arrecadação do tributo no 
local de consumo do serviço. 

Ziulkoski esteve com o pre-
sidente do Senado, Eunício 
Oliveira, e disse que, com 
a derrubada do veto à Lei 
Complementar 157/2016, os 
municípios esperam arre-
cadar mais de R$ 6 bilhões, 
“que serão redistribuídos de 

forma equânime, impactando 
positivamente na economia 
das cidades e fazendo justiça 
tributária”.

— Você redistribui entre 
todos os municípios. Inclu-
sive o mais pequenininho 
município do Nordeste vai 
poder, de alguma forma, re-
ceber também tributo do ISS. 
Ocorre que hoje, dos R$ 54 
bilhões que foram pagos no 
ano passado de ISS, apenas 37 
cidades abocanharam mais de 
60% deles. Com essa decisão, 
começamos a reverter essa 
situação — comemorou.

Eunício destacou que, ao 

receber o agradecimento da 
CNM, integrada por prefeitos 
e ex-prefeitos, representava 
todos os parlamentares que se 
sensibilizaram com o pedido 
dos municípios e ajudaram a 
derrubar o veto.

O presidente do Senado 
lembrou que os deputados 
e senadores da base gover-
nista foram liberados pelo 
presidente Michel Temer para 
rejeitar o veto.

— A derrubada do veto foi 
combinada e irreversível — 
relatou.

Da Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado

Renan Calhei-
ros (PMDB-AL) 
comemorou a 
redução dos cri-
mes violentos 
em Alagoas, o 
que atribuiu à competência 
da administração do estado.

O número de homicídios 
em Alagoas, disse o senador, 
caiu 16% — maior redução 
entre todos os estados — e o 
aumento da segurança preser-
vou principalmente as vidas 
de jovens e mulheres.

— Alagoas era o 3º estado 
mais perigoso do país para as 
mulheres. Agora é o 11º. Muito 
foi feito, mas o esforço é para 
que o nosso estado seja mais 
seguro para todos: homens, 
mulheres, jovens e crianças.

Paulo Paim (PT-RS) adver-
tiu que, se o governo federal 
continuar a retirar direitos 
sociais e trabalhistas, além de 
recursos da saúde e educação, 
a violência vai aumentar. 

O senador lamentou que a 
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) tenha aprovado 
a reforma trabalhista (PLC 
38/2017), apesar de todos os 
senadores terem considerado 
a proposta ruim.

Uma explicação possível, 
segundo o senador, é o desejo 
de mostrar que está tudo bem, 
apesar da crise política.

— É aquela história de enfiar 
a cabeça na areia para ver a 
tempestade passar. Mas a 
tempestade não vai passar. O 
Senado tem que agir.

Lasier Martins 
(PSD-RS) disse 
estar assustado 
com os resulta-
dos do Atlas da 
Violência 2017, 
divulgado nesta semana pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica e Aplicada (Ipea).

Em 2015, foram registrados 
59 mil assassinatos (160 mor-
tes por dia), enquanto em 2005 
haviam sido 48 mil, comparou.

— Os números da violência 
brasileira refletem um cená-
rio de guerra. Para dar uma 
ideia, em 20 anos, de 1955 a 
1975, morreu 1,1 milhão de 
pessoas no Vietnã. No Brasil, 
também em 20 anos, de 1995 
a 2015, morreu 1,3 milhão de 
pessoas — disse.

Foram instaladas ontem as 
comissões mistas para ana-
lisar as Medidas Provisórias 
775, 776, 777, 778, 780 e  781, 
todas editadas em 2017.

Entre elas, destaca-se a MP 
778, que prevê o parcelamen-

to da dívida previdenciária 
dos estados e municípios. 
O texto foi assinado por Mi-
chel Temer na 20ª Marcha a 
Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, promovida em maio 
por prefeitos de todo o país.

Prefeitos agradecem Congresso por derrubar veto do iSS

renan aponta bons 
números da segurança 
pública em Alagoas

Paim diz que retirada 
de direitos sociais vai 
elevar criminalidade

Lasier: violência no 
Brasil mata mais do 
que guerra no Vietnã

Comissões mistas que estudarão 
seis MPs começam a funcionar

 `CAS  Reforma trabalhista
9h A Comissão de Assuntos Sociais pode 
votar o PLC 38/2017, que trata da  reforma 
trabalhista, e mais quatro projetos. 

 `CPI dA PRevIdênCIA  Frigoríficos
9h A CPI ouve representantes dos cin-
co maiores devedores da Previdência no 
 setor de frigoríficos.

 `CRe  Unesco e Belize
9h A Comissão de Relações Exteriores sa-
batina diplomatas para representar o Bra-
sil na Unesco e em Belize. Em seguida, vo-
ta acordos internacionais.

 `PlenáRIo  Sessão deliberativa
11h A PEC 64/2016, que torna o crime de 
 estupro imprescritível, está na pauta.

Diferentemente do informado ontem em reportagem da pág. 4, o partido de La-
sier Martins é o PSD, e não o PDT. Na mesma reportagem, a última declaração, com 
críticas à escolha do presidente do Conselho de Ética, foi atribuída por equívoco a 
Antonio Carlos Valadares. O autor da fala foi Lasier.

ErrAMoS

À mesa, Chaves, que presidiu reunião, e Marta, relatora, que apoiou renovação

novas medidas provisórias
MP 775/2017  Obriga o registro dos bens constituídos em todas as 
operações feitas no mercado financeiro (bancário, interbancário 
e acionário), independentemente da natureza do negócio. 
 Presidente: ainda não indicado  Vice: deputado Edmar Arruda (PSD-PR)
 Relator: deputado Aelton Freitas (PR-MG) 
 Relator-revisor: ainda não indicado
MP 776/2017  Permite que recém-nascidos sejam registrados em 
local diferente de onde ocorreu o parto. O texto autoriza que crianças 
sejam consideradas naturais da cidade de residência de seus pais, 
mesmo que tenham nascido em hospitais de outros municípios.
 Presidente: ainda não indicado  Vice: senador Dalírio Beber (PSDB-SC)
 Relatora: senadora Regina Sousa (PT-PI)
 Relator-revisor: deputado Alex Canziani (PTB-PR)
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 2018. 
 Presidente: senador Lindbergh Farias (PT-RJ)  Vice: ainda não indicado
 Relator: ainda não indicado  Relator-revisor: ainda não indicado
MP 778/2017  A MP autoriza o parcelamento em 200 meses 
das dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional vencidas até 30 de abril deste ano.
 Presidente: deputado Hildo Rocha (PMDB-MA)  Vice: ainda não indicado
 Relator: ainda não indicado  Relator-revisor: ainda não indicado
MP 780/2017  Autoriza renegociação de dívidas não tributárias 
de pessoas físicas ou jurídicas com órgãos federais, como multas 
diversas e laudêmio, vencidos até 31 de março de 2017.
 Presidente: deputado João Paulo Kleinübing (PSD-SC)
 Vice: ainda não indicado  Relator: senador Wilder Morais (PP-GO)
 Relator-revisor: deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR)
MP 781/2017  Reeditada pelo presidente Michel Temer, a MP transfere 
recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) 
diretamente aos fundos dos estados e do Distrito Federal.
 Presidente: senador Ivo Cassol (PP-RO)
 Vice: deputado Cleber Verde (PRB-MA)
 Relator: deputado Victor Mendes (PSD-MA)
 Relator-revisor: ainda não indicado
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A PROPOSTA DE reforma 
trabalhista começa a ser 
analisada hoje na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS). 
O senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) deve apresentar o 
mesmo relatório aprovado na 
terça-feira na Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE), que 
mantém o texto encaminhado 
pela Câmara dos Deputados.

O projeto (PLC 38/2017)  
altera mais de 100 pontos 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). O texto esta-
belece, por exemplo, que os 
acordos coletivos de trabalho 
terão força de lei. Com isso, 
poderão ser negociados temas 
como parcelamento de férias, 
cumprimento de jornada e 
trabalho remoto.

O relatório recomenda o veto 
presidencial a seis pontos da 
proposta. Entre eles, o trabalho 
intermitente, a jornada de 12 
horas de trabalho por 36 de 
descanso e a possibilidade 
de atividade insalubre para 
gestantes e lactantes quan-

do autorizado por atestado 
médico.

Depois da CAS, a reforma 
trabalhista deve ser analisada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) antes de seguir 
para o Plenário.

Diligências
Para verificar a situação de 

trabalhadores do campo e 
da cidade, os integrantes da 
CAS e das Comissões de Di-
reitos Humanos (CDH) e de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
devem visitar alguns locais de 
trabalho. As diligências, reque-
ridas por Paulo Paim (PT-RS), 
devem ser feitas em um fim de 
semana e não serão vinculadas 
à votação da proposta.

— Podemos visitar tanto 
propriedades rurais, médias 
e pequenas, como o assala-
riado do campo e até uma 
comunidade quilombola. 
Visitar fábricas, por exemplo, 
um frigorífico, e também uma 
fundição. Será um choque de 
realidade — afirmou Paim.

Aprovadas indicações para quatro embaixadas do Brasil
O Plenário do Senado aprovou 

ontem a indicação de quatro embai-
xadores do Brasil: na Irlanda, Zâmbia, 
Zimbábue e Bangladesh. 

A ministra de primeira classe Eliana 
Zugaib foi aprovada para comandar 
a embaixada na Irlanda. Paulista, ela 
ingressou na carreira em 1982 e já 
serviu em Paris, Praga e Buenos Aires.

Durante sabatina na Comissão de 
Relações Exteriores (CRE), em maio, 
a diplomata comentou as consequên-
cias para a Irlanda da saída do Reino 
Unido da União Europeia, conhecida 
como Brexit. Além do impacto eco-
nômico, explicou, o Brexit ainda traz 
incertezas no campo político.

Entre as suas prioridades, ela citou 
o fortalecimento do intercâmbio entre 
a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
e universidades irlandesas, para que 
seja mantido na pós-graduação o 
grande fluxo de estudantes brasilei-
ros que foram ao país pelo Programa 
Ciência sem Fronteiras.

Atualmente mais de 10 mil brasi-
leiros, na maioria estudantes, vivem 
na Irlanda, a maior comunidade não 
europeia no país. A diplomata, durante 
a sabatina, reforçou que o modelo 
universitário irlandês é bastante 
voltado para a pesquisa aplicada e o 
desenvolvimento de produtos, numa 

parceria forte com o setor privado, o 
que complementa a pesquisa mais 
teórica prevalecente nas universida-
des brasileiras.

Zâmbia
Na mesma sessão, Colbert Soares 

Pinto Junior foi aprovado para ser 
embaixador na Zâmbia.

As relações diplomáticas entre o 
Brasil e a Zâmbia foram estabelecidas 
seis anos após o país africano se tornar 
independente do Reino Unido, em 
1970, com a criação da embaixada em 
Lusaca, cumulativa com a embaixada 
em Nairóbi, no Quênia.

Colbert Soares Pinto Junior nas-
ceu em Porto Alegre, é graduado em 
história e ingressou na carreira di-
plomática em 1990. Entre as funções 
desempenhadas, destacam-se as de 
chefe na Divisão de Serviços Gerais, 
subchefe do gabinete do ministro das 
Relações Exteriores e chefe de gabi-
nete da Subsecretaria de Cooperação, 
Cultura e Promoção Comercial, cargo 
que ocupa até o momento.

Zimbábue
Também ontem foi aprovada a 

indicação de Ana Maria Pinto Mo-
rales para embaixadora do Brasil no 
Zimbábue, país situado no sul do 
continente africano. A diplomata já 

trabalhou no país entre 1992 e 1995, 
quando foi encarregada de negócios 
na capital, Harare.

O Brasil estabeleceu relações 
diplomáticas com o Zimbábue em 
abril de 1980, no dia da celebração 
da independência do país, e abriu 
embaixada residente em Harare em 
1987. O então primeiro-ministro 
Morgan Tsvangirai chegou a dizer que 
seu país não teria “nada a aprender 
com as grandes potências e tudo a 
aprender com o Brasil”.

Ana Maria Pinto Morales nasceu 
em Santo Ângelo (RS), ingressou na 
carreira diplomática em 1979 e, em 
2006, tornou-se ministra de segunda 
classe. Desde 2011, é  embaixadora do 
Brasil em Lusaca, Zâmbia.

Bangladesh
João Tabajara de Oliveira Júnior 

deverá ser o embaixador do Brasil 
em Bangladesh. O diplomata está 
na carreira há mais de 30 anos e já 
ocupou postos nas embaixadas na 
República Tcheca, França e Malásia. 
Desde 2015, é ministro-conselheiro 
da Embaixada em Angola.

Em sabatina na CRE na semana 
passada, ele destacou o potencial de 
importação de produtos brasileiros 
pelo país asiático e informou que a 
reabertura da embaixada brasileira, 

em 2010, possibilitou trocas comer-
ciais expressivas.

— É nítida a diferença que isso faz. 
Já a partir de 2011 o intercâmbio entre 
os dois países superou US$ 1 bilhão 
e desde 2015 só a parte referente às 
nossas exportações já ultrapassou 
US$ 1 bilhão.

Ele também confirmou que o Brasil 
já foi formalmente convidado a parti-
cipar da próxima Feira Internacional 
de Comércio em Bangladesh, no início 
de 2018. A seu ver, será mais uma 
oportunidade para que setores em-
presariais brasileiros firmem negócios 
com um país ainda muito carente em 
infraestrutura industrial e agrícola.

Bangladesh é uma república parla-
mentarista, com população em torno 
de 160 milhões de habitantes. Sua 
capital é Daca e a língua oficial é o 
bengali. Dados de 2015 apontam um 
produto interno bruto (PIB) nominal 
de US$ 195,079 bilhões e um PIB per 
capita de US$ 1.212.

As relações diplomáticas com o 
Brasil se estabeleceram 1972. A pre-
sença oficial brasileira em Bangladesh 
iniciou-se com a abertura da embai-
xada em Daca, em 1974, a primeira 
de um país latino-americano no país.

De acordo com o Itamaraty, há 
grande potencial de cooperação entre 
os dois países. 

Comissão de 
Assuntos Sociais 
começa a analisar 
reforma da CLT
Relator Ricardo Ferraço deve apresentar na CAS o mesmo parecer 
aprovado anteontem pela Comissão de Assuntos Econômicos. Texto 
ainda deve passar pela CCJ antes de ser submetido ao Plenário

O presidente do Senado diz que o Congresso continua trabalhando para o país superar a crise econômica e o desemprego

Eunício defende que debate seja amplo e ocorra sem pressa
O presidente do Senado, 

Eunício Oliveira, defendeu 
ontem um debate amplo e 
“sem pressa” sobre a reforma 
trabalhista. 

— Nós devemos ter um pou-
co de paciência. O Congresso 
Nacional vai funcionar pelo 
menos até o dia 13 de julho. 
Então temos até o dia 13 de 
julho para votar a reforma 
trabalhista. Para que a pressa? 
Por que não permitir que a 
oposição disponha de tempo, 
discuta, dispute, reclame, faça 
o papel da própria oposição? 
Esta é a Casa da democracia, 
não podemos ter esse açoda-
mento — afirmou.

Quando questionado sobre 
a possibilidade de apresenta-
ção de um requerimento de 
urgência para a votação da 
proposta da reforma traba-

lhista, Eunício afirmou não ter 
compromisso com o governo.

— Tenho compromisso 
comigo mesmo. Eu acho 
que nós devemos valorizar 
as comissões. Se tiver algum 
requerimento de urgência, 
eu vou pedir paciência para 
que nós votemos essa matéria 
pelo menos na outra comissão 
de mérito para trazer para o 
Plenário — informou.

Economia
O presidente do Senado 

também falou sobre o empe-
nho da Câmara e do Senado 
em melhorar a situação eco-
nômica do país.

— O Congresso nunca votou 
tantas matérias quanto as que 
foram votadas nos últimos 20 
dias. O Parlamento continua 
funcionando normalmente e 

vai continuar funcionando, 
pensando no Brasil e nesses 
14 milhões de brasileiros que 
precisam de emprego e de 
renda — disse o presidente.

Julgamento 
Eunício também falou sobre 

o julgamento da chapa Dilma 
Rousseff-Michel Temer no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O presidente do Se-
nado afirmou que “seria bom 
para o Brasil” o TSE concluir 
o julgamento nesta semana.

Ele participou do lança-
mento do Plano Safra, ontem, 
no Palácio do Planalto. Con-
versou com Michel Temer 
antes do evento e disse que o 
presidente da República está 
com “um astral ótimo”.

Da Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado
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A COMISSãO DE Educação 
(CE) recebeu ontem um ma-
nifesto assinado por dezenas 
de entidades que condenam a 
decisão do governo Michel Te-
mer de alterar a composição do 
Fórum Nacional de Educação 
(FNE). Uma portaria do minis-
tro da Educação, Mendonça 
Filho, publicada em maio, 
excluiu a representatividade 
de entidades que têm feito 
críticas ao governo e ao MEC, 
como a Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação e a Confederação 
 Nacional dos Trabalhado-
res em  Estabelecimentos de 
 Ensino.

No documento, lido por 
Fátima Bezerra (PT-RN) antes 
de ser entregue à presidente 
da comissão, Lúcia Vânia 
(PSB-GO), representantes 
da sociedade civil dizem não 

reconhecer a legitimidade da 
atual composição do FNE e 
defendem a criação do Fórum 
Nacional Popular de Educação.

O FNE foi criado em 2010, 
com as atribuições de coorde-
nar as conferências nacionais 
de Educação e promover a 
articulação das conferências 
com as conferências regionais, 
estaduais e municipais que as 
precederem. Outra função é 
acompanhar a execução do 
Plano Nacional de Educação, 
que fixa metas para melhorar 
a educação até 2024.

Pluralidade
Para Fátima, o governo com-

promete todo o processo de 
participação dos professores 
e educadores na Conferência 
Nacional da Educação, que 
deveria respeitar a partici-
pação da sociedade civil e a 

pluralidade de visões.
— Eu lamento profundamen-

te o que está acontecendo. Não 
tenho dúvida de que quem 
perde é a educação — disse a 
senadora.

Os senadores Telmário Mota 
(PTB-RR), Regina Sousa (PT-
PI) e Lídice da Mata (PSB-BA) 
também avaliaram que a 
mudança no FNE restringirá 
o diálogo e a participação 
da sociedade nos rumos da 
educação.

— Não compreendo a educa-
ção sem que seja um processo 
com participação diversa da 
sociedade. Só mesmo um 
descompromisso com um pro-
jeto de educação participativa 
pode levar a uma agressão ao 
fórum como acontece no atual 
governo. A intenção clara é de 
acabar com as conferências — 
disse Lídice.

A comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) que analisa as 
contas da Previdência Social 
fará audiência pública hoje, 
às 9h, com representantes dos 
cinco maiores devedores da 
Previdência Social do setor 
de frigoríficos.

Foram convidados para 
a audiência Luiz Gustavo 
Bichara, representante da 
JBS; Heraldo Geres, da Mar-
frig Global Foods; Geraldo 
 Prearo, do Frigorífico Margen; 
e representantes do Frigorífi-
co Nicolini e da Swift Armour.

Na semana passada, a CPI 
ouviu representantes das 
cinco instituições privadas 
de ensino superior que mais 
devem à Previdência.

Instalada no fim de abril, a 

CPI destina-se a investigar a 
contabilidade da Previdência 
Social e esclarecer problemas 
com as receitas e despesas 
do sistema, inclusive discu-
tindo os desvios de recursos 
e a situação dos grandes 
devedores.

A comissão é presidida 
por Paulo Paim (PT-RS) e 
tem como vice-presidente 
 Telmário Mota (PTB-RR). 
Hélio José (PMDB-DF) é o 
relator. 

Os cidadãos podem parti-
cipar da audiência pública 
com comentários ou pergun-
tas aos parlamentares e aos 
convidados.

A Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) sabatina 
hoje os diplomatas Maria 
Edileuza Fontenele Reis, in-
dicada ao cargo de delegada 
do Brasil junto à Unesco, e 
Luciano Helmold Macieira, 
para embaixador do Brasil 
em Belize.

Os senadores analisam 
em seguida três acordos 
internacionais. O primeiro 
é o Acordo para Integração 
Fronteiriça entre Brasil e o 
Peru na Área de Telecomu-
nicações (PDS 16/2017), 
assinado em 2013 e relatado 

por José Medeiros (PSD-MT).
O segundo, relatado por 

Ana Amélia (PP-RS), é o que 
trata de assistência mútua 
administrativa em matéria 
aduaneira entre Brasil e 
Turquia, celebrado em 2010 
(PDS 45/2017).

Também na pauta o PDS 
99/2017, da CRE e relatado 
por Cristovam Buarque 
(PPS-DF), que trata do Ato 
Constitutivo do Instituto 
Pan-Americano de Geografia 
e História.

Os três relatórios são pela 
aprovação desses acordos.
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Representantes da sociedade civil criticam governo Temer por excluir do Fórum Nacional de Educação  
entidades que se opõem às políticas educacionais federais. Senadores expressaram apoio a documento

Comissão do Senado recebe 
manifesto contra ato do MEC

CPI vai ouvir frigoríficos 
devedores da Previdência

Colegiado avalia acordos  
e sabatina diplomatas 

Amorim lembra os  
80 anos da Sociedade 
Médica de Sergipe

Lopes quer que governo 
pague dívida com 
ferroviários aposentados

raupp aposta na queda 
de juros no longo prazo 
com a troca da TJLP

Kátia Abreu comemora 
crescimento do setor 
agropecuário no país

Para Muniz, Brasil 
deve investir mais em 
energias alternativas

Segundo otto, governo tem de agir para baixar número de vítimas de queimaduras

Os 80 anos de 
fundação da So-
ciedade Médica 
de Sergipe foram 
celebrados on-
tem por Eduardo 
Amorim (PSDB-SE). O senador 
disse que a entidade contribui 
para o fortalecer a medicina 
e os profissionais da área no 
estado.

Ao lembrar a luta dos médi-
cos sergipanos, ele registrou 
que foi na gestão de João 
Baptista Perez Garcia More-
no, entre 1952 e 1954, que os 
associados foram chamados 
a buscar melhores condições 
de trabalho. Amorim lembrou 
que a Faculdade de Medicina 
de Sergipe foi criada em 1961.

Eduardo Lopes 
(PRB-RJ) lamen-
tou a situação dos 
ferroviários apo-
sentados. Segun-
do ele, o governo 
tem dívidas há 17 anos com o 
fundo de pensão da antiga Rede 
Ferroviária Federal S.A.

Segundo o senador, os apo-
sentados têm idade média de 
80 anos e estão com medo de 
ver seus benefícios suspensos. 
Ele informou que, em 2012 e 
2016, a União propôs formas 
de sanar as dívidas com títulos 
da dívida pública. As propostas 
foram aceitas pelos aposen-
tados, mas a dívida nunca foi 
honrada. Lopes cobrou do go-
verno a solução do problema. 

Valdir Raupp 
(PMDB-RO) dis-
se que a substi-
tuição, a partir 
de 1º de janeiro 
de 2018, da Taxa 
de Juros de Longo Prazo pela 
Taxa de Longo Prazo nos em-
préstimos do BNDES, deve 
promover um realinhamen-
to das taxas. A redução do 
subsídio será lenta e, apesar 
de acarretar encarecimento 
nos juros do BNDES, deverá 
viabilizar trajetória de queda 
nas taxas de mercado, benefi-
ciando a todos no longo prazo.

 Ele lembrou que hoje, para 
o BNDES oferecer subsídios, o 
restante da população acaba 
pagando juros mais altos.

O setor agro-
pecuário é o que 
mais socorre o 
Brasil em mo-
mentos de crise, 
disse Kátia Abreu 
(PMDB-TO). A senadora co-
memorou o crescimento da 
agricultura e pecuária nacio-
nais e ressaltou que são mais 
de 5 milhões de produtores 
rurais em todo o país.

— Do primeiro trimestre de 
2016 para o de 2017, o aumen-
to do PIB da agropecuária foi 
de 15%. Os bons resultados 
são frutos de dedicação e de 
investimentos em tecnolo-
gia, inovação e pesquisa nas 
universidades brasileiras e na 
Embrapa.

Roberto Muniz (PP-BA) 
defendeu que o Brasil invista 
mais nas fontes alternativas de 
energia, como a eólica. Para o 
senador, pode ser, inclusive, 
uma das saídas para a crise 
econômica.

O Global Wind Energy Coun-
cil, organização internacional 
especializada em energia 
eólica, divulgou expansão de 
2.014 megawatts na geração 
dessa energia no país em 2016.

Esse resultado, acrescentou, 
colocou o Brasil na quinta 
posição no ranking mundial 
de capacidade instalada.

— Continuo otimista com o 
país, apesar da situação polí-
tica que vivemos, lutando por 
energia mais limpa e barata.

Otto Alencar (PSD-BA) des-
tacou, em entrevista à Rádio 
Senado, a importância do Dia 
Nacional de Luta contra as 
Queimaduras, em 6 de junho, 
e defendeu iniciativas gover-

namentais para diminuir os 
casos de queimadura no país.

— Os governos, tanto os 
estaduais quanto o federal, 
deveriam criar um programa 
mostrando aos pais e aos jo-

vens a maneira de prevenir as 
queimaduras, que superlotam 
os hospitais — disse o senador.

O objetivo da data é di-
vulgar medidas preventivas 
necessárias para a redução 

dos acidentes. Junho é o mês 
em que muitas pessoas são 
vítimas de queimaduras por 
causa dos fogos de artifícios 
das festas juninas.

Segundo o Ministério da 

Saúde, 1 milhão de pessoas 
sofrem queimaduras por ano. 
A maioria dos casos acontece 
em casa, com líquidos quen-
tes ou inflamáveis, e atinge 
 principalmente as crianças.

Senadores Telmário (2º à esq.), Lúcia Vânia, Paim, Fátima, Regina, Lídice e Muniz recebem o documento com críticas ao MEC

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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A Comissão de Transpa-
rência, Fiscalização e Con-
trole (CTFC) vai solicitar 
informações sobre a atuação 
de empresas estrangeiras de 
auditoria externa no Brasil, 
principalmente as que fazem 
avaliações da Petrobras, à 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) e 
ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf). 
O requerimento, que foi apro-
vado ontem, é do presidente 
da comissão, Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO).

Durante a reunião, Ataídes 
comentou que a Petrobras 
aceitou pagar US$ 2,7 bilhões 
a acionistas dos Estados 
Unidos, num acordo com a 
Justiça daquele país referente 
a indenizações por prejuízos 
causados pela corrupção, 
assim que as primeiras reve-
lações da operação Lava Jato 
começaram a vir à tona. O 
senador lembrou que empre-
sas como a Price Waterhouse 
& Coopers avalizaram a ges-
tão da estatal durante anos, 
antes dos escândalos serem 
divulgados.

— Avalizavam em seus 
balanços que a empresa era 
totalmente viável e com as 
contas todas regulares — 
disse Ataídes, citando ainda 
a KPMG como uma empresa 
que, no seu entender, também 
poderia ser “suspeita de irre-
gularidades”.

O requerimento ao TCU 
solicita o envio de toda a docu-
mentação sobre a fiscalização 
e as medidas adotadas pelo 
tribunal nos últimos cinco 
anos referentes a auditorias da 
KPMG e da Price Waterhouse 
em empresas públicas e pri-
vadas de capital aberto.

— A prática generalizada 
de superfaturamento de con-
tratos na Petrobras também 
colocou o trabalho dessas 
firmas sob os holofotes, ques-
tionando sua capacidade de 
identificar fraudes. Era pos-
sível identificar a corrupção? 
Ou as auditorias falharam? 
—indagou o senador.

No que se refere à CVM e 
ao Coaf, ele quer saber se as 
autarquias chegaram a abrir 
processo nos últimos cinco 
anos para investigar eventuais 
falhas dessas auditorias.

Com o objetivo de combater 
a obesidade, a Comissão de 
Transparência (CTFC) apro-
vou ontem projeto que de-
termina a inclusão, no rótulo 
de cada bebida alcoólica, de 
dados sobre o valor energético 
do produto.

A proposta (PLS 360/2014), 
do ex-senador Ruben Figueiró, 
vai agora para a Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS).

Relator do texto, o senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) afir-
mou que as bebidas alcoólicas 
contêm um elevado teor caló-
rico, fator preponderante para 
a aprovação da proposta, uma 
vez que não para de crescer no 

Brasil o número de pessoas 
com sobrepeso e obesidade.

“Nem todos os consumi-
dores têm ciência de que as 
bebidas alcoólicas podem 
conter um alto valor calórico. 
Um copo grande de vinho 
pode ter 200 calorias”, destacou 
Jucá em seu texto.

Segundo o relator, ao ingerir 
bebidas, o consumidor mais 
desatento pode não perceber o 
risco a que está exposto, de so-
brepeso e obesidade, porque 
não é obrigatória a informação 
do conteúdo energético no 
rótulo. O voto do relator foi 
lido na comissão por Dário 
Berger (PMDB-SC).

A CRIAçãO DA Tarifa Social 
de Água e Esgoto foi apro-
vada ontem na Comissão de 
Transparência, Fiscalização 
e Controle e Defesa do Con-
sumidor (CTFC). O projeto 
do senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM) será analisado 
agora pela Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE).

A relatora da proposta (PLS 
505/2013), Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), ressaltou o cará-
ter social da medida, voltada 
para famílias com renda per 
capita de até meio salário 
mínimo. A senadora também 
destacou o fato de a proposta 
basear-se na tarifa social de 
energia elétrica, vigente desde 
2007.

— O poder público tem 
a obrigação de facilitar o 
acesso da população a bens 
fundamentais e uma existên-
cia digna. E a água potável se 
destaca porque é crucial se 
quisermos diminuir os riscos 
de desenvolvimento de do-
enças na população — disse.

Vanessa também elogiou o 
projeto por prever descontos 
maiores para quem consumir 
menos, incentivando o con-
sumo sustentável. Com esse 
critério, a senadora acredita 
que a proposta contribuirá 
para o combate ao desperdício 
de água.

Pelo texto aprovado, a tarifa 
deverá ser calculada de modo 
cumulativo. Para a parcela 
de consumo de até 10 metros 
cúbicos (m³) de água mensais, 
o desconto será de 40%; acima 
de 10 m3 a até 15 m3, o desconto 
será de 30%; para a parcela 
acima de 15 m3 a até 20 m3, o 
desconto deverá ser de 20%; e 
para a parcela que consumir 

mais de 20 m3 por mês não 
haverá desconto.

A tarifa social só poderá ser 
cobrada de famílias com renda 
per capita de até meio salário 
mínimo. Para usufruírem do 
benefício, essas famílias, por 
meio de um representante, 
deverão se inscrever no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico).

O acesso à tarifa social se 
fará mediante a apresenta-
ção, perante a prestadora do 
serviço, por qualquer mem-
bro da família, da carteira 
de identidade ou do número 
de cadastro da pessoa físi-
ca (CPF), com a respectiva 
conta de água. O desconto 
será aplicado somente a uma 
única unidade consumidora 
por família.

Inclusão
Com a finalidade de também 

se tornarem beneficiários, mo-
radores de baixa renda em áre-
as de ocupação não regulares, 
em habitações multifamiliares 
(regulares e irregulares) ou 
em empreendimentos habi-
tacionais de interesse social 
poderão solicitar às prefeitu-
ras o cadastramento de suas 
famílias no CadÚnico, desde 
que atendam as condições 

estabelecidas.
Sob pena de perda do bene-

fício, os favorecidos, quando 
mudarem de residência, 
deverão informar seu novo 
endereço à prestadora. Quan-
do solicitado e desde que 
tecnicamente possível, as 
prestadoras também deverão 
instalar medidores de água 
para cada uma das famílias 
que residam em habitações 
multifamiliares regulares e 
irregulares de baixa renda.

Habitações
A Agência Nacional de 

Águas (ANA) regulamentará 
a aplicação da tarifa social 
para moradores de habitações 
multifamiliares regulares e ir-
regulares de baixa renda, onde 
não for tecnicamente possível 
a instalação de medidores para 
cada uma das famílias.

O projeto também prevê que 
o valor pago pelo serviço de 
água e esgoto no âmbito dessa 
política, os custos administra-
tivos e financeiros e os encar-
gos tributários da prestadora, 
após a prévia exclusão dos 
consumidores beneficiados 
pela tarifa social, deverão ser 
rateados entre todas as classes 
de consumidores atendidos, 
de forma proporcional ao 
consumo verificado.

Projeto voltado a famílias 
de baixa renda foi aprovado 
ontem na Comissão de 
Transparência e segue para 
a de Assuntos Econômicos

Avança criação da Tarifa 
Social de Água e Esgoto

A inclusão, entre os equi-
pamentos obrigatórios dos 
veículos, de um dispositivo 
antiesmagamento nas jane-
las cujo vidro seja acionado 
eletronicamente foi aprova-
da ontem na Comissão de 
Transparência, Fiscalização 
e Controle e Defesa do Con-
sumidor (CTFC). A proposta 
(PLC 14/2016) segue agora 
para o Plenário.

Pelo projeto, do deputado 
Jefferson Campos (PSD-SP), 
o dispositivo seguirá normas 
estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Co-
natran) e atenderá apenas 
veículos fabricados para o 
mercado interno, não sendo 
obrigatório nos destinados à 
exportação.

O relator na CTFC, Sergio 
Petecão (PSD-AC), apre-
sentou voto favorável. Ele 
apontou “a necessidade de 
evitar acidentes nos quais os 
ocupantes dos veículos pos-

sam ser feridos gravemente 
pela compressão de partes 
de seus corpos, pelo vidro ou 
contra a travessa da janela, 
especialmente quando os 
envolvidos são crianças ou 
bebês”.

Telefônicas
A CTFC também aprovou 

projeto (PLS 662/2011) de 
Ângela Portela (PDT-RR) 
que determina às empresas 
de telefonia, na divulgação 
de seus planos de serviços 
aos usuários, utilizarem lin-
guagem direta e comparativa 
com outros planos vigentes.

A senadora  justifica que o 
objetivo é atender uma de-
manda  registrada a partir de 
reclamações aos serviços de 
proteção aos consumidores 
de todo o país, evitando que 
os usuários sejam ludibriados 
pelas empresas com esses 
planos. O relator foi Acir 
Gurgacz (PDT-RO).

rótulo de bebida alcoólica pode ter de indicar calorias

Comissão quer  dados sobre 
auditoria externa na Petrobras

Projeto que aumenta segurança 
para passageiros vai a Plenário

Vanessa destaca que projeto contribui para combater desperdício de água

Dário lê relatório de Jucá a favor da 
proposta sobre bebidas alcoólicas

Ataídes quer saber se houve falhas das empresas que auditaram Petrobras
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João Capi-
beribe (PSB-
A P )  c i t o u 
ontem o lan-
çamento da 
Frente Parla-
mentar Su-
prapartidária por Eleições 
Diretas, formada por inte-
grantes do PSB, PT, PCdoB, 
PDT e PSOL.

— Tentar escolher o novo 
presidente pela via indireta 
é uma temeridade. Eu acho 
que é hora de o Congresso 
repensar a sua condução e 
abraçar essa causa, que é 
a causa do povo brasileiro.

Humberto 
Costa (PT-PE) 
contestou os 
aliados de Te-
mer no Con-
gresso, que, 
disse, tentam 
demonstrar que o país vive 
clima de normalidade. Para o 
senador, o clima é de pré-con-
vulsão social. Temer, disse, 
está acuado, tenta comprar 
apoio de parlamentares e de-
clarou guerra contra a Polícia 
Federal, o Ministério Público 
e o Judiciário. Humberto 
também criticou o PSDB por 
ainda apoiar Temer.

Fátima Be zerra  (PT-RN) 
criticou ontem o Ministério 
da Educação por intervir nos 
critérios de composição do 
Fórum Nacional de Educa-
ção. Para a senadora, a inten-
ção do ministro Mendonça 
Filho é afastar entidades de 
oposição a Michel Temer e 
às políticas do MEC.

Ela informou que o Minis-
tério Público pediu a revoga-
ção da medida. Além disso, 
mais de 20 organizações que 
compunham o fórum deci-
diram deixar de participar, 
salientou.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) anunciou ontem em Ple-
nário o lançamento da Frente 
Suprapartidária Diretas Já.

— São vários partidos, pra-
ticamente uma dezena. Além 
disso, muitos parlamentares 
pertencem às fileiras par-
tidárias que não apoiam o 
movimento, mas eles, indivi-
dualmente, apoiam. Um ato 
muito bonito e extremamente 
democrático — disse, referin-
do-se ao ato de lançamento da 

frente, que aconteceu no Salão 
Nobre da Câmara.

A senadora relatou que 
na terça-feira foi divulgada 
pesquisa de opinião que de-
monstrou que a população 
prefere que ocorram eleições 
diretas para a substituição do 
presidente Michel Temer.

— É importante que o Parla-
mento esteja em consonância 
com os reclames populares. É 
muito forte a crise pela qual 
passamos. Os parlamentares 

formam esse comitê supra-
partidário em apoio às diretas 
— completou.

Fátima Bezerra (PT-RN) 
também registrou a importân-
cia do lançamento da frente. 
A senadora lembrou que faz 
34 anos do movimento pró-
-diretas e da Emenda Dante 
de Oliveira.

— Eu quero dizer que o ato 
foi muito bonito. Tem um 
simbolismo extraordinário, 
pela representatividade que 

mostrou o ato de hoje, com a 
presença não só dos partidos 
que fazem oposição, mas de 
vários parlamentares que 
integram partidos que fazem 
parte da base de sustentação 
do governo — afirmou.

Para a senadora, o lança-
mento da frente fortalece a 
luta por eleições diretas, em 
sintonia com os movimentos 
sociais e movimentos popu-
lares, e deve ter reflexo dentro 
do Congresso.

Depois pedir no Plenário 
aos líderes partidários que  
indicassem os senadores que 
vão compor a comissão parla-
mentar de inquérito (CPI) que 
vai analisar os empréstimos 
concedidos pelo BNDES, o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, recebeu ontem as 
primeiras indicações.

O pedido de criação da CPI 
tem como autor Roberto Rocha 
(PSB-MA). Segundo ele, a CPI 

investigará empréstimos do 
BNDES às empresas brasileiras 
que se tornaram multinacio-
nais desde 1997.

Eunício já recebeu cinco no-
mes: Ivo Cassol (PP-RO), Sérgio 
Petecão (PSD-AC) e Roberto 
Muniz (PP-BA) para titulares 
e Gladson Cameli (PP-AC) e 
Otto Alencar (PSD-BA) para 
suplentes.

Da Assessoria de Imprensa da 
Presidência do Senado

A pedido de Cristovam Bu-
arque (PPS-DF), foi retirado da 
pauta de ontem da Comissão 
de Ciência e Tecnologia um 
projeto que destina recursos 
das loterias ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT).

Trata-se do PLC 201/2015, 
que determina que 1% da ar-
recadação bruta dos concursos 
de prognósticos e loterias fede-
rais e similares, cuja realização 

estiver sujeita à autorização 
federal, seja destinado ao 
FNDCT. Cristovam é o relator 
da proposta e informou que 
reanalisará o texto. 

Também foi retirado de pauta 
o PLS 445/2016, que obriga 
os serviços de atendimento 
telefônico das prestadoras de 
serviço regulados a atender 
ligações de celulares. O relator, 
Otto Alencar (PSD-BA), disse 
que vai reexaminar o texto.

O GRUPO PARLAMENTAR 
Brasil-Argentina retomou as 
atividades ontem, em reunião 
na Comissão de Relações Ex-
teriores (CRE). O objetivo é in-
crementar a integração entre os 
dois países, afirmou Fernando 
Collor (PTC-AL), presidente da 
Comissão Executiva do grupo.

O senador anunciou que o 
acordo de cooperação comer-
cial com o Mercosul deverá ser 
ratificado pela União Europeia 
em oito meses, segundo foi 
informado pelo embaixador 
da União Europeia no Brasil, 
o português João Cravinho.

— O comércio traz no seu 
bojo a paz. Nenhum país se 
integra comercialmente se não 
tiver o interesse em conviver 
em paz — afirmou Collor.

Na reunião, o embaixador 
da Argentina no Brasil, Carlos 

Magariños, saudou o processo 
de integração e disse que ele 
pode ser um exemplo para 
outras nações.

— Em um mundo cheio de 
ameaças, a preocupação com 

a integração volta a ser um 
patamar importante para com-
paração de outros processos no 
mundo. O comércio aumentou 
entre Brasil e Argentina e o 
trabalho parlamentar é o que 

dará uma tendência de longo 
prazo — afirmou o embaixador.

A vice-presidência do grupo 
parlamentar será exercida pela 
deputada Bruna Furlan (PSDB-
SP), que prometeu trabalhar 
por acordos entre os países.

— É um momento magnífico 
de união entre Brasil e Argen-
tina — disse o senador Lasier 
Martins (PSD-RS).

Para Ana Amélia (PP-RS), 
embora o Mercosul não te-
nha avançado tanto quanto 
se esperava na época de sua 
criação, há 30 anos, os resul-
tados “foram suficientes para 
mostrar que o projeto não deve 
ser abandonado”.

O grupo, criado por iniciativa 
do senador licenciado Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB-SP), teve 
sua reunião anterior realizada 
em 16 de junho do ano passado.

Com o objetivo de incrementar a integração entre os dois países, colegiado foi reinstalado na Comissão de Relações Exteriores

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nci
a S

en
ad

o
Wa

lde
mi

r B
arr

eto
/A

gê
nci

a S
en

ad
o

An
a V

olp
e/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

 –
 5/

6/
20

17

Grupo Parlamentar Brasil-Argentina 
retoma suas atividades no Senado

Collor: União Europeia deve ratificar acordo de cooperação com o Mercosul

Senadoras destacam frente suprapartidária por eleições diretas

Líderes indicam integrantes  
para CPi que vai investigar BnDES

relator terá mais tempo para 
analisar texto que beneficia ciência

Capiberibe anuncia  
grupo pró-eleições 
para presidente

Humberto critica base 
de Temer no Congresso 
e apoio do PSDB

MEC está intervindo 
no Fórum nacional de 
Educação, diz Fátima



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

7 Brasília, quinta-feira, 8 de junho de 2017

A COMISSãO DE Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) apro-
vou ontem duas indicações 
para o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e uma terceira 
para o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP).

Para o CNJ, foram aprova-
dos os nomes do ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho 
Aloysio Corrêa da Veiga e da de-
sembargadora Daldice Maria 
Santana de Almeida, ela para 
novo mandato. Para o CNMP, 
a comissão deu aval ao juiz 
Luciano Nunes Maia Freire, do 
Tribunal de Justiça do Ceará. 
Agora as indicações serão vo-
tadas pelo Plenário, onde vão 
chegar com pedido de urgência 
aprovada também pela CCJ.

Em escrutínio secreto, o 
ministro Veiga obteve 23 vo-
tos favoráveis e 1 contrário. A 
desembargadora Daldice, do 
Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, teve apoio de todos 
os 24 votantes. O juiz Freire, 
indicado para o CNMP na vaga 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), teve 21 votos favoráveis e 
2 contrários, com 1 em branco.

Supersalários
Os indicados foram aprova-

dos após serem sabatinados 
pela comissão. Na sabatina, 
foram discutidos temas como 
a morosidade da Justiça, os 
supersalários e o teto consti-
tucional, a maioridade penal 
e a ingerência de promotores 
na gestão de prefeituras.

Para o ministro Corrêa Veiga, 
não é admissível que membros 
do Judiciário recebam, fre-
quentemente, valores muito 
superiores ao teto constitu-
cional, que é limitado ao que 
ganha um ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Por ou-
tro lado, disse o ministro, existe 
a necessidade de valorização 
da magistratura, pois hoje um 
juiz no início de carreira recebe 
apenas 15% menos do que um 
ministro do STF. Na sua visão, o 
caminho é valorizar o tempo de 
carreira, por meio do adicional 
do tempo de serviço.

— É verdade que, se existe 
um teto, ele tem que ser respei-
tado. E esse teto não pode ser 
superado por penduricalhos 
que vão surgindo com deno-
minações diferentes e que, na 
realidade, são salários — disse.

Freire concordou que juízes 
e membros do Ministério Pú-
blico devem ser remunerados 
apenas pelo subsídio, como se 

chama o salário nessas carrei-
ras, sem “penduricalhos”. A seu 
ver, eles foram surgindo como 
saída para a falta de atualização 
dos valores. Mas disse que cabe 
ao Congresso deliberar sobre 
a questão.

— Em minha opinião, quem 
tem a maior legitimidade para 
discutir e disciplinar esse 
assunto é o Congresso. Penso 
que os conselhos nacionais não 
podem adentrar nessa matéria.

Quem levantou o tema foi a 
senadora Kátia Abreu (PMDB-
TO), relatora de comissão que 
o Senado criou para tratar dos 
supersalários e do teto, com 
projeto já aprovado na Casa, 
mas que ainda aguarda decisão 
na Câmara dos Deputados. A 
rigor, segundo ela, não haveria 
sequer necessidade de nova lei, 
pois a Constituição já contém 
dispositivo claro sobre a im-
posição do teto salarial. Para 
a senadora, cabe ao CNJ e ao 
CNMP seguir “a lei maior” e re-

visar resoluções que permitem 
ganhos acima do teto.

A lentidão da Justiça foi abor-
dada por diversos senadores, 
alguns cobrando dos tribunais 
mais velocidade na adoção de 
práticas já previstas em lei que 
permitam acelerar decisões e 
mesmo evitar a judicialização 
dos conflitos, via conciliação 
e mediação, como lembrou o 
senador José Pimentel (PT-CE).

Congestionamento
 Com experiência em proje-

tos na área, a desembargadora 
Daldice lamentou que no Brasil 
prevaleça a resolução de con-
flitos apenas com sentenças.

Questionado sobre o alto nú-
mero de processos trabalhistas 
no Brasil, Veiga admitiu que 
a taxa de congestionamento 
de ações é alta, com quase 3 
milhões de ações nessa área.

Benedito de Lira (PP-AL) 
e Simone Tebet (PMDB-MS) 
citaram situações enfrentadas 

por prefeitos que se sentem 
coagidos por “ingerências” de 
promotores em questões de 
competência das administra-
ções municipais. Freire disse 
que os promotores não podem 
interferir nas escolhas do ges-
tor, mas apenas fiscalizar os 
atos administrativos. Afirmou 
que, fora dessa hipótese, as 
“ingerências” seriam ilegítimas, 
com possibilidade de serem 
levadas ao exame do CNMP.

O juiz criticou o “caos” no sis-
tema carcerário. Para ele, seria 
um erro reduzir a menoridade 
penal e jogar adolescentes no 
ambiente dos presídios.

— Colocar adolescente infra-
tor no atual sistema vai apenas 
gerar um futuro criminoso, 
pois será alvo fácil das facções 
criminosas que dominam os 
presídios.

Freire foi indagado por Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) 
sobre a possibilidade de sua 
indicação ferir súmula do STF 
sobre nepotismo. O ministro 
do STJ Napoleão Nunes Maia 
é tio do indicado. Freire res-
pondeu que a súmula trata de 
indicações de parentes não 
detentores de cargos efetivos 
que sejam designados para 
funções de confiança dentro do 
Judiciário simplesmente pelos 
laços de parentesco. Observou 
que é juiz de carreira, aprovado 
por concurso. E disse que o seu 
tio não participou da sessão 
de votação que o elegeu para 
a indicação.

O novo Plano Nacional de 
Erradicação da Febre Aftosa 
obteve apoio de senadores e 
especialistas na audiência pú-
blica realizada ontem na Co-
missão de Agricultura (CRA). 
No entanto, eles observaram 
que, para que o plano tenha 
êxito, é necessário que o poder 
público se comprometa a apli-
car os recursos necessários.

Waldemir Moka (PMDB-
MS) considerou fundamental 
que o ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, se reúna com os 
Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento para garantir 
orçamento para a execução do 
Plano Estratégico 2017–2026 

do Programa Nacional de 
Febre Aftosa. Ressaltou que 
os recursos para vigilância 
sanitária não podem ser con-
tingenciados.

— É ridículo o aporte do 
governo federal em relação ao 
custeio que os estados apor-
tam. Na prática, os estados e 
os produtores ficam com a 
maior parte. O plano tem tudo 
para dar certo, desde que haja 
recursos suficientes para que 
ele aconteça — disse.

Plano
O diretor do Departamento 

de Saúde Animal do Ministério 
da Agricultura, Guilherme 

Marques, explicou que a febre 
aftosa é doença transfronteriça 
altamente contagiosa e com 
grande potencial de perdas 
econômicas e sociais. Entre 
os objetivos do plano, ele des-
tacou o de tornar o país livre 
de aftosa sem vacinação, com 
segurança e reconhecimento 
internacional.

Para tanto, o ministério 
dividiu o país em cinco blo-
cos. Os primeiros estados a 
extinguir a vacinação serão 
Acre e Rondônia em 2019. 
Em 2020, a vacinação será 
retirada no Amazonas, Pará, 
Amapá e Roraima e os estados 
do Nordeste, com exceção de 

Sergipe e Bahia, que ficam no 
quarto bloco, em 2021, junto 
com o Paraná e os estados do 
Centro-Oeste e do Sudeste. O 
último bloco, composto por 
Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, também extingue 
em 2021, meses depois.

Reconhecimento
Após a suspensão da vaci-

nação, há a exigência de vigi-
lância soroepidemiológica por 
12 meses. Feita a vigilância, o 
Ministério da Agricultura faz 
o reconhecimento de cada 
bloco como livre da vacinação 
e encaminha o pleito de reco-
nhecimento à Organização 
Mundial da Saúde Animal.

A expectativa, segundo Mar-
ques, é obter o reconhecimen-
to internacional em maio de 
2023. Mas para implementar 
o cronograma e atingir esse 
objetivo, ele ressaltou que o 
ministério precisa ter recursos 
para os repasses aos estados e 
diálogo com os governadores 
para garantir a prioridade.

O representante do Grupo 
Interamericano para Erradi-
cação da Febre Aftosa, Décio 
Coutinho, destacou que o pla-

no está tecnicamente bem es-
truturado e contempla todas as 
ações necessárias. No entanto, 
ponderou que o cumprimento 
do calendário vai depender do 
grau de comprometimento dos 
envolvidos.

Coutinho explicou que, hoje, 
o setor privado responde por 
grande parte das ações refe-
rentes à erradicação da aftosa, 
mas que com o plano o pro-
cesso se inverte, com a maioria 
das medidas executadas pelo 
setor público. Ele destacou 
também que o Senado tem 
o importante papel de tentar 
garantir recursos suficientes 
para execução do plano.

O diretor da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso, Antonio Carlos e a 
diretora Técnica do Instituto 
de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso, Daniella Soares 
de Almeida, disseram que 
a vigilância sanitária deve 
ser prioridade dos governos 
federal, municipal e estadual.

Eles ressaltaram a importân-
cia da destinação de recursos 
para a estruturação e a manu-
tenção dos serviços de defesa 
animal.
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Indicações a conselhos seguem para o Plenário

Erradicar aftosa depende dos governos, dizem debatedores

Magistrados indicados aos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público foram aprovados ontem pela Comissão de Constituição e Justiça, após passarem por sabatina

Ministro Aloysio Corrêa Veiga, senador Antonio Anastasia, Daldice Maria Santana de Almeida e Luciano Nunes Maia Freire

Comissão debate com representante do Ministério da Agricultura plano estratégico para erradicar a febre aftosa no país
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A COMISSãO DE Assuntos Sociais 
(CAS) aprovou ontem projeto de lei que 
prevê concessão de crédito tributário, 
durante cinco anos, às empresas que 
aumentarem os investimentos em 
saneamento básico. De acordo com 
o relator, senador Waldemir Moka 
(PMDB-MS), a deficiência da cobertura 
do saneamento básico no Brasil tem 
causado prejuízo à saúde da popula-
ção e ao meio ambiente. Segundo ele, 
cada R$ 1 investido em saneamento 
gera uma economia de R$ 4 em saúde.

— Se tivéssemos 100% da população 
com acesso a esgoto, haveria uma re-
dução de 74,6 mil internações.

O PLS 52/2017, do senador José Serra 
(PSDB-SP), permite às empresas de 
saneamento descontar do valor devido 
do PIS-Pasep e da Cofins, nos cinco 
anos subsequentes à aprovação da lei, 
os investimentos adicionais feitos no 
setor em comparação ao período de 
2011 a 2015. A proposta segue agora 
para votação final na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). 

O projeto determina que o crédito 
apurado não poderá ser superior ao 
valor que seria devido a título de PIS-
-Pasep e Cofins no respectivo ano ou 
ao valor total dos investimentos em 
saneamento no período. A proposta 
estabelece ainda que o valor dos cré-
ditos apurados não constitui receita 
bruta da empresa, servindo somente 
para desconto na contribuição para o 

PIS-Pasep e a Cofins.
Moka apresentou emenda para 

alterar o período-base sobre o qual 
se apurará o valor dos investimentos 
adicionais, que era de 2005 a 2015 no 
texto original. Para ele, a mudança 
reflete melhor o recente desempenho 
do setor, permitindo ter um parâmetro 
mais próximo do esforço dos presta-
dores para ampliar os investimentos.

— Se, no exercício anterior, a empresa 
investiu R$ 5 milhões e, no próximo, 
vai investir os mesmos R$ 5 milhões, 
ela não tem nenhum tipo de benefício. 
Só terá se for acima dessa média. É aí 
que vai residir o estímulo para que as 
empresas invistam mais em saneamen-

to básico. Vamos diminuir mortes por 
diarreia e gastroenterite.

Moka deixou claro que o parecer 
era apenas em relação ao mérito do 
projeto, sem entrar na questão da via-
bilidade financeira. O líder do governo, 
Romero Jucá (PMDB-RR), e senadores 
da oposição prometeram debater essa 
questão na CAE. 

Paulo Paim (PT-RS) se disse pre-
ocupado com a possível retirada de 
recursos da seguridade social para a 
concessão desses créditos.

— O impacto orçamentário e finan-
ceiro da medida é estimado em R$ 2,5 
bilhões anuais e supõe-se que o Poder 
Executivo terá responsabilidade pela 

compensação desses valores — afir-
mou Paim.

Em 2015, José Serra apresentou pro-
posta que criou o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento do 
Saneamento Básico (Reisb). O projeto 
foi aprovado no Congresso, mas foi 
vetada a previsão de que empresas 
que aumentassem investimentos em 
saneamento básico pudessem receber 
créditos das contribuições do PIS-
-Pasep e da Cofins.

Estímulo
Segundo o senador, sem o benefício 

fiscal, objeto do veto, “não há estí-
mulo para que as pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços públicos de 
saneamento básico aumentem seu 
volume de investimentos e realizem 
melhorias voltadas à sustentabilidade 
e à eficiência”.

— Do ponto de vista prático, é como 
se o Reisb não existisse, pois não há 
contrapartida para que as pessoas 
jurídicas se tornem beneficiárias do 
regime.

Serra destacou que o saneamento 
básico é um dos segmentos mais 
atrasados da infraestrutura no Brasil, 
gerando consequências nefastas para 
a saúde, o meio ambiente e o desen-
volvimento nacional.

— É fundamental para a população 
brasileira um salto nos investimentos 
em saneamento básico.

Para embasar o debate so-
bre a reforma trabalhista, os 
integrantes da Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) farão 
diligências para verificar a 
situação de trabalhadores 
do campo e da cidade. Os 
senadores fizeram acordo 
para que as diligências não 
estejam vinculadas à votação 
da proposta (PLC 38/2017), 
que chega hoje à comissão.

O requerimento para as di-
ligências, de Paulo Paim (PT-
RS), propõe que os senadores 
da CAS e das Comissões de 
Direitos Humanos (CDH) e de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
visitem um acampamento 
quilombola, uma proprieda-
de rural, uma de agricultura 
familiar, uma fundição, uma 
indústria de produtos quími-
cos e um frigorífico.

Inicialmente, Paim havia 
pedido que a votação do 
projeto ocorresse apenas 
após as diligências. O líder 
do governo, Romero Jucá 
(PMDB-RR), disse, porém, 
que encaminharia votação 
contrária ao requerimento, 
caso as diligências fossem vin-
culadas à votação do projeto.

— Se esse requerimento 
tiver o condão de paralisar a 
discussão da matéria aqui na 
CAS, eu encaminharei contra.  
Se não tiver o condão de para-

lisar, não tenho problema de 
que a comissão possa discutir 
o ano todo essa matéria onde 
quiser — disse Jucá

Paim concordou em des-
vincular as diligências da 
votação do projeto e contou 
experiência recente quando 
passou um dia numa proprie-
dade rural. Para o senador, foi 
um choque de realidade, pelo 
qual seria bom que os demais 
senadores passassem.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) disse que as diligências 
podem ser céleres e, para isso, 
sugeriu que sejam feitas em 
Goiás, estado mais próximo:

— Poderíamos fazer já no 
início da semana que vem, 
para que a gente tome um 
choque de realidade e venha 
debater com um espírito 
mais aberto essa matéria tão 
importante que vai impactar 
tanto a vida das pessoas.

Eduardo Amorim (PSDB-
SE) afirmou que não é con-
trário às visitas, mas observou 
que não precisa da experi-
ência, porque viveu isso na 
infância e na adolescência. 
O senador disse que preferia 
estar discutindo a reforma 
tributária à trabalhista, mas 
ponderou que a realidade 
dos brasileiros é essa e não 
deve atrapalhar a condução 
do processo legislativo.

O Estatuto das Famílias e 
o orgulho LGBTI (lésbicas, 
gays, bissexuais, transgêneros 
e intersexuais) serão debati-
dos na Comissão de Direitos 
Humanos (CDH). A comissão 
aprovou ontem dois requeri-
mentos de audiências sobre 
os temas.

O primeiro requerimento 
aprovado foi de João Capibe-
ribe (PSB-AP) para debater 
o projeto que cria o Estatuto 
das Famílias (PLS 470/2013). 
A proposta trata das compo-
sições familiares e da união 
homoafetiva.

— Esse projeto já esteve na 
pauta da CDH e houve algu-
mas divergências, mas agora 
elas estão superadas. Então 
pedimos apoio para continuar 
debatendo um tema funda-
mental — disse o senador.

O segundo requerimento 
aprovado é da presidente da 

comissão, Regina Sousa (PT-
PI), e pede uma audiência 
pública no Dia do Orgulho 
LGBTI, celebrado em 28 de 
junho. O debate deverá em-
basar projetos.

— Não é para homenagear, 
é para discutir projeto de lei. 
Nós vamos resgatar os projetos 
que estão tramitando sobre a 
população LGBTI e discutir 
para levar essas propostas 
adiante — disse a senadora.

Porte de armas
A comissão também rejeitou 

duas sugestões legislativas 
(SUG 8/2017 e SUG 10/2017) 
sobre regulamentação para 
marcadores de airsoft (armas 
de pressão de uso permitido) e 
a liberação da venda de armas 
e munições importadas em 
lojas, respectivamente. Ambas 
vieram do Portal e-Cidadania.

O relator, Paulo Rocha (PT-

PA), rejeitou as sugestões, mas 
disse que a comissão deveria 
debater o tema de porte de 
armas, que está sendo muito 
abordado por cidadãos no 
portal, “inclusive com suges-
tões de qual seria a melhor 
arma”. Em 31 de maio, a CDH já 
havia rejeitado uma sugestão 
popular que revogava o Esta-
tuto do Desarmamento (SUG 
4/2017). O relator também foi 
Paulo Rocha.

— Nós temos que nos apro-
fundar nesse debate sobre 
violência versus defesa da 
sociedade — disse o senador.

Fátima Bezerra (PT-RN) 
sugeriu que seja feito um se-
minário sobre o tema.

— De janeiro a junho de 
2017, houve um crescimento 
de 27% de assassinatos no Rio 
Grande do Norte. Foram 837 
no ano passado e, agora, já vai 
com mais de mil assassinatos.

A Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo 
(CDR) aprovou ontem re-
querimento para a realizar a 
Caravana das Águas, uma série 
de audiências e visitas às obras 
de integração das bacias do Rio 
São Francisco nos estados da 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Ceará.

De acordo com Fátima Be-

zerra (PT-RN), que apresen-
tou o pedido, o Parlamento 
precisa intervir para que 
haja a retomada das obras. A 
última paralisação impediu 
a conclusão de um trecho de 
seis quilômetros, essencial 
para que a água chegue ao Rio 
Grande do Norte.

As visitas técnicas come-
çarão no dia 19, saindo de 

Terra Nova (PE), onde a obra 
foi paralisada, passando por 
Jati (CE) e Cajazeiras (PB), 
terminando em Caicó (RN).

— Ao realizar mais essa jor-
nada de audiências seguidas 
de visitas técnicas, estamos 
cumprindo nosso dever pela 
importância que tem essa 
obra — disse a senadora, que 
preside a comissão.

A proposta de José Serra prevê desconto no PIS-Pasep e na Cofins para as empresas que aumentarem os investimentos no setor em comparação ao período de 2011 a 2015

Projeto incentiva investimento em saneamento

Comissão fará diligências para 
avaliar situação de trabalhador

Audiências discutem Estatuto das Famílias e LGBTi

Caravana das Águas visitará obras do São Francisco

Moka afirma que seu parecer diz respeito ao mérito do projeto, faltando avaliar viabilidade financeira
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