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Reforma trabalhista segue 
para sanção presidencial
Para garantir a aprovação do projeto, 
Temer se comprometeu a fazer 
alterações no texto, que foram 
negociadas por Jucá com os senadores

O projeto da reforma trabalhista foi 
aprovado ontem com 50 votos a 
favor, 26 contrários e 1 abstenção. 

Como o texto da Câmara não foi alterado, 
vai à sanção. O Plenário rejeitou 178 emen-
das. O PT apresentou destaques para retirar 
da proposta o trabalho intermitente e o de 
gestantes em locais insalubres e o PSB con-
tra a prevalência do negociado sobre o legis-
lado, mas os três foram derrubados. Temer 
enviou ao Senado carta em que admite ajus-
tes por vetos e medidas provisórias.  4 e 5

Plenário pode 
decidir hoje sobre 
fim da guerra fiscal

Parcelar dívidas 
não é consenso 
entre agências

As alterações da Câmara 
sobre o projeto que con-
valida incentivos fiscais 
oferecidos pelos estados 
devem ser votadas hoje em 
Plenário. Também hoje o 
Senado pode confirmar a 
indicação de Raquel Dodge 
para chefe do Ministério 
Público Federal.  3

Representantes de agên-
cias reguladoras afirma-
ram ontem, em audiência 
pública, que não há con-
senso a respeito da Medida 
Provisória 780/2017, que 
permite a pessoas físicas e 
jurídicas parcelar dívidas 
com autarquias e funda-
ções públicas federais.  6

Cortes de 44% no orçamento do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia em 
2017 geraram “situação dramática” no 
setor, disse ontem o secretário-exe-
cutivo da pasta, Elton Zacarias, em 
audiência. Senadores e cientistas de-
bateram como excluir a área do teto 
de gastos públicos e, assim, evitar que 
o orçamento dos próximos anos fique 
ainda menor. Para os debatedores, 
cortes na pesquisa são um erro estra-
tégico e os gastos na área deveriam 
ser vistos como investimento.  7

Congresso se reúne na segunda-feira para 
votar Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018

Projeto de lei que agiliza renegociação 
de dívidas rurais vai para a Câmara

Cientistas alertam para crise por cortes na pesquisa

Os senadores e deputados devem 
votar na segunda-feira, véspera 
do início do recesso parlamentar, 
o projeto de Lei de Diretrizes Or-

çamentárias para 2018. O texto, 
que ainda passa por ajustes, será 
votado pela Comissão Mista de 
Orçamento hoje à tarde.  3

A Comissão de Assuntos Econô-
micos aprovou ontem um projeto 
que fixa em 180 dias o prazo para 
que o processo de renegociação 

das dívidas de produtores rurais 
seja concluído. O texto objetiva 
também evitar a judicialização 
dos débitos rurais.  8

Sérgio Petecão, João Alberto Souza, Eunício Oliveira e 
Gladson Cameli durante a votação que aprovou, sem 
alterações, texto com mudanças nas lei trabalhistas

Ataídes Oliveira, Dário Berger e o deputado Marcus Pestana em reunião da CMO sobre o projeto

Otto Alencar (3º à esq.) coordena debate sobre situação da ciência

O senador Garibaldi Alves Filho (D) comanda a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos

Avança autorização 
a cultivo de cana em 
áreas da Amazônia  7

Eunício Oliveira  
quer estreitar 
relação com China  2

Sequência do 
Farmácia Popular 
dá mais um passo  8

Senadores pedem 
mais verbas para o 
setor de cultura  7
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O relator da proposta de 
emenda constitucional de 
recall — a revogação de 
mandato por iniciativa po-
pular — para presidente da 
República (PEC 21/2015), 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), disse em entre-
vista ao Salão Nobre, da TV 
Senado, que o recall é uma 
solução para a crise no regime 
presidencialista, mas que, se 
for aprovado, só poderá ser 

usado a partir de 2019. 
O Salão Nobre, que vai ao 

ar às 19h30 de hoje, é o novo 
programa de entrevistas 
da TV Senado dedicado ao 
debate de temas relevantes 
com líderes partidários, presi-
dentes de comissões, autores 
e relatores de  projetos.

O PRESiDEnTE DO Senado, 
Eunício Oliveira, recebeu 
ontem uma comitiva de re-
presentantes do governo da 
China. Liderada pelo secre-
tário do Comitê Central do 
Partido Comunista da China 
e vice-presidente da Confe-
rência Consultiva Política do 
Povo Chinês, Du Qinglin, a 
delegação demonstrou inte-
resse em intensificar a relação 
com o Brasil.

— É com muita honra que 
recebo esta importante e ilustre 

delegação representante do 
governo da República Popular 
da China. Particularmente 
porque, desde 1974, quando 
o Brasil estabeleceu relações 
bilaterais com a China, um 
amplo e complexo relaciona-
mento entre os dois países tem 
evoluído de forma satisfatória 
— declarou Eunício.

Durante o encontro, o pre-
sidente colocou o Senado  
à disposição para avaliar e 
referendar, respeitando os 
interesses do povo brasileiro, 

novas ações conjuntas entre 
os países.

— Tenho certeza que, com 
diálogo e negociações que fa-
çam evoluir a justiça social nos 
dois países, podemos definir 
objetivos e metas para a coo-
peração bilateral em diversos 
campos. Somente dessa forma 
poderemos evoluir o intercâm-
bio comercial bilateral que, em 
2016, foi de quase 60 bilhões 
de dólares — disse.

Da Assessoria de Imprensa da 
Presidência do Senado

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

Eunício recebe chineses 
e quer estreitar relações
Presidente do Senado colocou a Casa à disposição para avaliar ações bilaterais entre as nações, que 
têm relações diplomáticas desde 1974. Intercâmbio comercial em 2016 foi de quase US$ 60 bilhões  

 `CCT  Ligações de linhas móveis
8 h 3 0  A  c o m i s s ã o  p o d e  v o t a r  o 
PLS 445/2016, que obriga prestadoras 
de serviços a atenderem ligações prove-
nientes de linhas móveis, e mais 37 itens. 

 `CdR  Classificação de estâncias
8h30  Entre os 9 itens da pauta, o 
PLC 147/2015, sobre estâncias turísticas.

 `CAS  emprego protegido
9h O PLS 274/2012, sobre a proteção da re-
lação de emprego contra a despedida sem 
justa causa, é um dos 15 itens da pauta.

 `CTFC  Mensagens subliminares
9h Pode ser votado o PLC 30/2017, que pro-
íbe mensagens subliminares na propagan-
da em rádios, e mais 15 itens.

 `CCJ  Chefia do Ministério Público
10h Sabatina de Raquel Dodge,  indicada 
para o cargo de procuradora-geral da 
República.

 `CdH  Acessibilidade no Minha Casa
11h  Na pauta, o PLS 650/2011, que propõe 
demandas de acessibilidade no âmbito 
do Programa Minha Casa, Minha Vida, e 
mais 17 itens. 

 `CRA  Avaliação de política pública
14h Análise de plano de trabalho para ava-
liação de política pública. Depois, análise 
de requerimentos.  

 `MP 777/2017  Taxa de Longo Prazo
14h A comissão da MP, que cria a Taxa de 
Longo Prazo, faz audiência interativa com 
representantes do BNDES, do Banco do 
Nordeste e economistas. 

 `PLenáRio  Sessão deliberativa
14h Na pauta, substitutivo da Câmara ao 
PLS 130/2014, que convalida incentivos fis-
cais dos estados a empresas e indústrias.  

 `MP 778/2017  dívidas previdenciárias
14h30 A comissão da MP, sobre a renego-
ciação de dívidas previdenciárias de esta-
dos e municípios, analisa relatório. 

 `MP 781/2017  Fundo Penitenciário
14h30 A comissão da MP, que autoriza re-
passe de recursos do Fundo Penitenciário 
Nacional a estados e municípios,  analisa 
relatório.  

 `CMo  emendas à Ldo
14h30 Análise de crédito para a Chesf e de 
emendas à LDO.  

no Salão Nobre, Anastasia 
defende recall para presidente

Lei dá reajustes a servidores e reestrutura carreiras 

Parlamentares e repre-
sentantes de movimentos 
sociais e centrais sindicais se 
reuniram na segunda-feira, 
no Senado, para discutir 
formas de fortalecer o movi-
mento pelas eleições diretas. 
A iniciativa foi do senador 
João Capiberibe (PSB-AP), 
coordenador da Frente Par-
lamentar Suprapartidária 
pelas Diretas Já.

Os participantes debateram 
a realização de atos pró-
-eleições diretas em todo o 
país e decidiram, entre outras 
ações, criar um plano de 

comunicação para divulgar 
o movimento.

— [O presidente Michel] 
Temer está com os dias 
contados na Presidência e 
precisamos, principalmente, 
unificar o movimento pelas 
Diretas Já por meio de uma 
rede nacional de informações 
— disse Capiberibe.

Os senadores Lídice da 
Mata (PSB-BA), Gleisi Hoff-
mann (PT-PR) Fátima Bezerra 
(PT-Rn), Lindbergh Farias 
(PT-RJ) e Jorge Viana (PT-AC), 
além de vários deputados, 
participaram do encontro.

A lei que concede reajustes 
a diversos cargos do serviço 
público federal e reestrutura 
planos de carreira da Receita 
Federal e outros órgãos foi 
sancionada com vetos e pu-
blicada no Diário Oficial da 
União de ontem.

A Lei 13.464/2017 tem ori-
gem no projeto de lei de 
conversão (PLV 16/2017) da 
Medida Provisória 765/2016, 
aprovado no Senado em 1º 
de junho. Os reajustes vale-
rão para diferentes carreiras 
da administração federal: 
auditor-fiscal da Receita, 
auditor-fiscal do Trabalho, 
perito médico previdenciário, 
supervisor médico-pericial 
da Previdência, analista e 
especialista de infraestrutura, 
diplomata, oficial de chancela-
ria, assistente de chancelaria, 
analista da Receita e policial 
civil dos ex-territórios (Acre, 
Amapá, Rondônia e Roraima).

Vetos
Um dos pontos polêmicos da 

MP foi retirado do texto pela 
Câmara: o bônus pelo cumpri-
mento de metas relacionadas 
à arrecadação fiscal, inclusive 
proveniente de multas. Os ser-
vidores permanecerão ganhan-
do um valor fixo, previsto no 
texto, para ser pago enquanto 
não for definida a metodologia 

para medir a produtividade 
global do órgão.

Um dos vetos do presidente 
Michel Temer foi a uma emen-
da inserida pela Câmara que 
permitiria a cessão de servidor 
ou empregado federal para 
exercer cargo de direção ou 
de gerência nas instituições do 
Sistema S (como Sesi, Senai, Se-
nac, Sesc e Sebrae). Para Temer, 
não é adequado ceder servidor 
a entidade que não integra a 
administração pública. Ele 
acrescentou que as entidades 
do Sistema S “não prestam 
serviço público delegado, e sim 
atividades privadas de interesse 
público que, embora incenti-
vadas pelo poder público, não 
devem contar com servidores 
ou empregados cedidos”.

Produtividade
Também foi vetado o trecho 

que transformava, no Banco 
Central, cargo técnico em 
carreira de nível superior. De 
acordo com Temer, a mudança 
apresentava impertinência 
temática.

Outro trecho vetado é o 
dispositivo que estipulava um 
outro índice de produtividade 
para o cálculo do bônus pago 
aos auditores-fiscais membros 
do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf). Foi 
vetado porque estabelecia duas 

formas de cálculo para bônus 
de ocupantes dos mesmos 
cargos, ainda que com funções 
diferentes.

A MP foi aprovada na Câmara 
dos Deputados em 31 de maio 
e o Senado só teve um dia para 
votar o texto, que perderia a efi-
cácia já no dia 1º. A aprovação 
no Senado foi possível devido 
a acordo de líderes.

Urgência
O relator no Senado, Fer-

nando Bezerra Coelho (PSB-
PE), agradeceu o presidente 
da Casa, Eunício Oliveira, por 
assegurar a urgência para a 
medida. Mas Eunício lamentou 
o prazo curto para o Senado 
analisar a proposta e dar pu-
blicidade ao texto.

Ele disse que abriu a exceção 
para votar a pedido dos líderes, 
mas afirmou que esse tipo de 
trâmite não se repetirá:

— Atendendo a requerimen-
to de diversos líderes vou abrir 
uma exceção, deixando claro 
que isso jamais vai virar regra 
enquanto eu for presidente. Eu 
não posso ficar aqui recebendo 
matéria sem dar publicidade 
aos senadores, à imprensa e 
ao Brasil. não podemos ficar 
aqui, sinto muito para o gover-
no, sinto muito para as partes 
interessadas, mas eu não sou 
carimbador de matéria.

Du Qinglin, do Partido Comunista Chinês, e Eunício (C) conversaram sobre as oportunidades de cooperação entre os países

Frente parlamentar por eleições 
diretas planeja mobilização 

 � Salão Nobre 
• hoje, às 19h30 e às 21h 
• amanhã, às 19h30 e às 21h
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O PRESiDEnTE DO Senado, 
Eunício Oliveira, remarcou 
para segunda-feira, às 10h, 
sessão do Congresso des-
tinada a analisar 23 vetos 
presidenciais e dois projetos 
orçamentários — o da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2018 e o reforço de 
R$ 102,4 milhões para a Polícia 
Federal retomar a emissão de 
passaportes até o fim do ano 
(PLn 8/2017).

— Estamos sob pena de, 
se não votarmos a LDO, não 
entrarmos em recesso. E esta 
Presidência não entrará em 
recesso branco — afirmou.

Eunício — que, como pre-
sidente do Senado, preside a 
Mesa do Congresso nacional 
— convocou todos os parla-
mentares para as votações 
previstas para segunda-feira. 
Pelo regimento interno, a LDO 
precisa ser votada até o dia 17 
de julho para que haja recesso 
parlamentar.

Ajustes
O projeto da LDO (PLn 

1/2017) ainda não está pronto 
para votação pelo Plenário do 
Congresso. O texto precisa 
antes ser aprovado pela Co-

missão Mista de Orçamento 
(CMO). A votação no colegia-
do deve ocorrer hoje à tarde.

Ontem os líderes de banca-
das na comissão definiram que, 
até as 10h de hoje, o relator, de-
putado Marcus Pestana (PSDB-
MG), ainda poderá incluir no 
texto ajustes consensuais.

— São pequenos ajustes, 
não em questões polêmicas, 
não ferindo o princípio da 
responsabilidade fiscal. não 

é propriamente um novo pro-
cesso de emendamento. São 
ajustes no texto e que eu me 
dispus a incorporar, se houver 
consenso — disse o relator.

O presidente da comissão, 
senador Dário Berger (PMDB-
SC), disse acreditar que haverá 
poucos destaques ao projeto:

— Aparamos praticamente 
todas as arestas, buscamos um 
entendimento. Se tiver alguns 
destaques, na minha opinião, 

serão poucos e não vão inter-
ferir no bom andamento da 
reunião.

Pestana disse que deverá 
apresentar uma comple-
mentação de voto, acolhendo 
alguns dos destaques apre-
sentados. O texto já recebeu 
128 destaques de deputados 
e senadores. O prazo para 
apresentação de destaques só 
termina com o encerramento 
da discussão.

O relatório apresentado pelo 
deputado manteve a meta fiscal 
proposta pelo governo para 
2018 — de deficit primário de 
R$ 132,5 bilhões para a União. 
Pestana propõe ainda que todo 
aumento de despesas obriga-
tórias que ocorrer no próximo 
ano terá de ser compensado 
por corte equivalente de outra 
despesa obrigatória.

Limite de gastos
Pela primeira vez a LDO vai 

trazer um limite para as des-
pesas do governo, de acordo 
com as regras estipuladas pela 
emenda constitucional do teto 
dos gastos (EC 95/2016, que 
limita as despesas públicas 
por 20 anos). O relator expli-
cou que, por isso, precisou ser 
seletivo quanto às emendas.

— Procurei ser extrema-
mente rigoroso para refletir 
este novo tempo no Brasil. 
Qualquer dona de casa, qual-
quer trabalhador sabe que não 
pode gastar mais do que tem 
indefinidamente. A dívida vai 
virando bola de neve, se torna 
impagável, os juros cada vez 
maiores e os prazos cada vez 
menores — disse o deputado.

Com Agência Câmara

O Plenário deve decidir hoje 
se mantém as alterações da 
Câmara sobre o projeto de lei 
que convalida incentivos fiscais 
a empresas e indústrias ofere-
cidos pelos estados ao longo 
dos anos em desacordo com 
a legislação vigente. Após esse 
passo, o texto (PLS 130/2014) 
poderá ser encaminhado à 
sanção presidencial.

Também hoje, o Senado pode 
confirmar a subprocuradora-
-geral da República Raquel 
Dodge como nova chefe do 
Ministério Público Federal. A 
indicação para o cargo de pro-
curadora-geral da República 
(MSF 37/2017) será analisada 
pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) de 
manhã, às 10h. A sabatina de 
Raquel Dodge  na CCJ terá par-
ticipação popular por meio do 
Portal e-Cidadania. As pergun-
tas e comentários já podem ser 

enviados pelo portal (www12.
senado.leg.br/ecidadania) ou 
por meio do Alô Senado, no 
telefone 0800 612211.

Competição
O PLS 130 foi originalmente 

aprovado pelo Senado no 
início de 2015. Os incentivos 
fiscais foram oferecidos pelos 
estados com o objetivo de atrair 
empresas e indústrias para seu 
território, em busca de geração 
de empregos e crescimento 
econômico. A competição 
entre os estados por esses in-
vestimentos é conhecida como 
“guerra fiscal”.

Os deputados fizeram modi-
ficações na proposta, e agora 
o Senado precisa decidir se 
as mantém ou rejeita. Caso 
mantenha, o substitutivo da 
Câmara será encaminhado 
para sanção; caso rejeite, será 
enviado ao presidente o texto 

original do Senado.
A proposta tem o objetivo de  

criar regras mais flexíveis para a 
concessão de incentivos fiscais 
e, ao mesmo tempo, garantir 
aos estados a continuidade dos 
empreendimentos já atraídos. 

De acordo com o texto apro-
vado, não é mais necessário 
que um estado obtenha con-
cordância unânime de todos 
os membros do Conselho 
nacional de Política Fazendária 
(Confaz) para conceder um 
incentivo. Bastará a anuência 
de dois terços dos estados. 
Esse total deverá ser distribu-
ído nacionalmente, com pelo 
menos um terço dos estados 
de cada região concordando 
com a concessão.

Sabatina
A decisão sobre Raquel 

Dodge dependerá da CCJ. na 
sabatina, a indicada fará uma 

exposição inicial e responderá 
a perguntas dos senadores. 
Todos os 81 membros da Casa 
poderão se manifestar, com 
prioridade para os 54 inte-
grantes da CCJ (27 titulares e 
27 suplentes).

Após a sabatina, acontecerá 
a votação secreta. A decisão 
final constituirá o parecer da 
CCJ — favorável ou contrário 
à indicação — e será enviada 
para o Plenário independente-
mente do resultado. Lá, Raquel 
Dodge precisará da aprovação 
de pelo menos 41 senadores. 
Se aprovada, será a primeira 
mulher a ocupar o cargo de 
procuradora-geral da Repúbli-
ca, substituindo Rodrigo Janot 
a partir de 17 de setembro.

O Plenário também pode 
decidir hoje sobre duas maté-
rias que influenciam a aviação 
brasileira. O PLS 434/2011 
regulamenta a profissão de 

aeronauta, que inclui pilotos, 
copilotos, comissários e me-
cânicos de voo. Ele já havia 
sido aprovado no fim de 2014 
e retornou com alterações da 
Câmara, que o Senado precisa 
confirmar. Depois disso o texto 
seguirá para a sanção.

Querosene
Outro projeto em pauta 

unifica a alíquota do iCMS 
incidente sobre o querosene 
de aviação. O PRS 55/2015, 
já aprovado na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), 
prevê a redução de 25% para 
12% no teto do iCMS do que-
rosene de avião em todos os 
estados. O tributo incide ape-
nas sobre os voos domésticos, 
ou seja, as companhias aéreas 
estão isentas de pagá-lo nas 
viagens internacionais. Caso 
seja aprovado, o texto seguirá 
para promulgação.

A comissão mista que ana-
lisa a Medida Provisória 
(MP) 777/2017, que mudou 
o cálculo das taxas de juros 
para contratos do Banco na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BnDES), 
promove audiências públicas 
hoje e amanhã.

A MP cria a Taxa de Longo 
Prazo (TLP), a ser usada como 
referência para o custo de 

captação e para os contra-
tos firmados pelo BnDES a 
partir de 2018. A nova taxa 
substituirá a Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP) nos 
empréstimos do BnDES que 
utilizam recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), do Fundo de Partici-
pação PiS-Pasep e do Fundo 
da Marinha Mercante (FMM).

Para a primeira reunião, 

hoje, que terá início às 14h, 
foram convidados os profes-
sores de economia Antônio 
Corrêa de Lacerda (Pontifícia 
Universidade Católica de 
São Paulo), Samuel Pessoa 
(Fundação Getulio Vargas) e 
Ernani Teixeira Torres Filho 
(Universidade Federal do 
Rio de Janeiro) e represen-
tantes do BnDES, do Banco 
do nordeste e da Associação 

Brasileira da indústria de 
Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq).

Amanhã, às 9h, a comissão 
receberá os professores de 
economia Fernando nogueira 
(Universidade Estadual de 
Campinas) e Roberto Ellery 
(Universidade de Brasília) e 
representantes do BnDES, 
dos Ministérios da Fazenda 
e do Planejamento, do Banco 

Central, da Confederação 
nacional da indústria (Cni) 
e da Associação Brasileira da 
indústria Química (Abiquim).

A comissão mista é presi-
dida pelo senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ) e tem como 
relator o deputado Betinho 
Gomes (PSDB-PE).

Plenário pode decidir validação de incentivo fiscal dos estados

MP que muda juros de contratos do BNDES será debatida hoje

Congresso deve votar LDO na segunda-feira
Além do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, os senadores e deputados vão avaliar vetos presidenciais e liberação de recursos para emissão de passaportes

Comissão Mista de Orçamento reúne líderes das bancadas para definir ajustes ao texto a ser votado hoje no colegiado

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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O SEnADO APROVOU ontem o 
projeto de lei da reforma traba-
lhista. Foram 50 votos a favor, 26 
contrários e 1 abstenção. Como 
não sofreu alterações no Ple-
nário, o PLC 38/2017 vai agora 
para a sanção do presidente 
Michel Temer.

O Plenário rejeitou 178 emen-
das de senadores. O PT apresen-
tou dois destaques para votação 
em separado, retirando da refor-
ma o trabalho intermitente e a 
presença de gestantes e lactantes 
em locais insalubres. O PSB 
tentou derrubar a prevalência 
do negociado sobre o legislado. 
Os três destaques também foram 
rejeitados.

Para garantir a aprovação do 
projeto no Senado, Temer enviou 
aos senadores uma carta em 
que admite a possibilidade de 
ajustes no texto. Ele autorizou 
o líder do governo e relator da 
reforma trabalhista na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), a negociar mu-
danças com os parlamentares.

Pelo menos oito pontos apro-
vados devem ser alvo de vetos 
ou sofrer alterações por meio 
de medida provisória.

A primeira alteração é no tra-
balho intermitente. Pelo texto 
original, o funcionário recebe 
apenas pelas horas trabalhadas 
— sem garantia de um salário 
mínimo no final do mês. Sem 
apontar uma solução específica 
para o problema, o governo reco-
nhece a “necessidade de adotar 
critérios mais claros e objetivos” 
para definir a abrangência desse 
modelo.

O texto que saiu do Senado 
permite que trabalhadores hoje 
contratados por prazo indeter-
minado sejam readmitidos como 
intermitentes. O acordo assinado 
pelo líder do governo prevê uma 
quarentena de 18 meses para 
evitar a migração.

Trabalho intermitente
O Palácio do Planalto com-

prometeu-se também a acabar 
com a multa de 50% aplicada 
ao trabalhador que descumprir 
o contrato intermitente. Outra 
preocupação é criar “mecanis-
mos de salvaguarda” para aquele 
funcionário que não é convocado 
para trabalhar. O governo quer 
disciplinar ainda a contribuição 
previdenciária nesse tipo de con-
trato, para proteger a Previdência 

e o Orçamento.
O acordo fechado por Jucá 

também muda a jornada 12x36. 
Os turnos especiais de 12 horas 
ininterruptas de trabalho por 36 
horas de descanso serão manti-
dos, mas apenas se negociados 
em convenções coletivas. O 
ajuste só será individual no caso 
de empregados domésticos.

O Palácio do Planalto pro-
mete ainda dar mais segurança 
à participação dos sindicatos 
nas negociações coletivas. Ela 
será considerada obrigatória 
na reforma trabalhista, como já 
está previsto na Constituição. O 
acordo estabelece que sindicatos 
não podem ser substituídos por 
comissões de representantes 
dos empregados em disputas 
judiciais ou administrativas.

Outro ponto polêmico da re-
forma é a situação de grávidas 
e lactantes. O texto que saiu do 
Senado permite o trabalho em 
locais insalubres, a não ser que 
um atestado médico determine 
o afastamento. O Poder Execu-
tivo deve mudar essa regra: o 
trabalho em local insalubre só 
será permitido “de forma ex-
cepcional”. Para isso, a mulher 
precisa apresentar atestado de 

um médico do trabalho que 
autorize a atividade.

O Palácio do Planalto também 
pretende mexer nos critérios de 
insalubridade no trabalho. A 
prorrogação de jornada em locais 
insalubres só será permitida após 
negociação coletiva que respeite 
as leis e as normas de saúde, 
higiene e segurança.

Imposto sindical
Outra mudança é na indeniza-

ção por danos extrapatrimoniais. 
A reforma prevê que o valor 
da reparação varia em função 
do salário do funcionário. Por 
exemplo: num mesmo acidente 
de trabalho, quem ganha mais 
recebe indenizações maiores. 
no acordo, o governo se compro-
mete a rever essa metodologia 
para conceder “reparação justa 
ao ofendido”.

O texto original prevê ainda o 
pagamento de indenização em 
dobro no caso de reincidência, 
quando o empregador provoca 
novo dano a um mesmo fun-
cionário. O governo prometeu 
aplicar a indenização em dobro 
ao patrão, ainda que o dano seja 
cometido contra outro trabalha-
dor — para evitar “abusos reitera-

dos por parte dos empregadores”.
O Palácio do Planalto também 

pretende mudar o contrato com 
trabalhador autônomo. O texto 
original permite o autônomo 
exclusivo, em que o patrão pode 
contratar um funcionário como 
pessoa jurídica para tentar burlar 
o vínculo empregatício. Com a 
mudança, fica proibido exigir 
exclusividade do autônomo.

O líder do governo recomen-
da ao Executivo mudanças na 
contribuição sindical. A reforma 
trabalhista prevê a extinção ime-
diata do imposto. Jucá sugere a 
extinção gradual, para “assegurar 
o planejamento financeiro e o 
adequado funcionamento das 
entidades sindicais e patronais”.

Além de Jucá, assinam o 
acordo os presidentes da CCJ, 
Edison Lobão (PMDB-MA), da 
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE), Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), e da Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), Marta 
Suplicy (PMDB-SP), e o relator 
da reforma trabalhista na CAE e 
na CAS, senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES).

A sessão de votação da refor-
ma trabalhista foi marcada por 
impasses. A reunião foi aberta 
às 11h por Fátima Bezerra (PT-
Rn) na companhia de Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) e Regina 
Sousa (PT-Pi), que ocuparam a 
mesa do Plenário como forma 
de obstruir a votação. Cerca de 
uma hora depois de iniciada a 
sessão, elas se recusaram a dar 
lugar ao presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, que suspendeu 
os trabalhos. Logo depois, a luz 
do Plenário foi cortada.

O presidente se reuniu com 
líderes governistas e da oposi-
ção para negociar a retomada 
das atividades, mas não houve 
acordo. A sessão foi reaberta 
depois de quase sete horas de 
intervalo, com as senadoras 
ainda na Mesa.

Elas, que receberam apoio 
de Lídice da Mata (PSB-BA), 
Kátia Abreu (PMDB-TO) e de 
deputados, apresentaram três 
condições para liberar a mesa: 
a abertura das galerias para lide-
ranças sindicais, a autorização 
para que todos os senadores ,e 
não apenas os líderes, pudes-
sem falar durante a votação, e a 
aprovação de um destaque que 
retiraria do projeto a parte que 
trata do trabalho de gestantes em 
ambientes insalubres, o que faria 
o projeto retornar à Câmara.

— Vamos resistir até o Senado 
fazer um debate democrático 
e deixar os senadores fazerem 
alteração na proposta. nós não 
aceitamos essa imposição do 
Executivo —afirmou Gleisi.

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) 

disse que os tucanos não apoia-
vam a aprovação da emenda 
sugerida pela oposição.

— Seria até razoável que o Se-
nado pudesse reexaminar alguns 
pontos e devolver a matéria para 
a Câmara. Mas, diante dessa pos-
tura de radicalização, de afronta 
à instituição, de achincalhe ao 
país, é muito ruim fazer qual-
quer tipo de negociação nesse 
ambiente.

Antes de reabrir a sessão, 
Eunício disse que considerava 
“inacreditável” a ocupação da 
mesa.

— nem a ditadura militar 
ousou ocupar a mesa do Con-
gresso nacional. isso não existe 
no regime democrático.

Governistas
A situação causou revolta nos 

governistas, que alegaram um 
atentado à democracia. O líder 
do PSDB, Paulo Bauer (SC), 
classificou a ocupação da mesa 
de “procedimento antidemocrá-
tico” e “quase um crime político”, 
por impedir o funcionamento 
do Senado.

— O que está acontecendo 
hoje [ontem] no Senado, produ-
zido pelos partidos de esquerda, 
usando-se das mulheres senado-
ras, é sem dúvida nenhuma algo 
que vai exigir do Conselho de 
Ética do Senado uma avaliação 
e providências.

Líder do governo, Romero Jucá 
(PMDB-RR) disse ter presenciado 
um desrespeito ao Senado. José 
Medeiros (PSD-MT) afirmou que 
entraria com uma representação 
no Conselho de Ética.

irônico, Cristovam Buarque 

(PPS-DF) afirmou que só ti-
nha visto algo parecido numa 
reunião da União nacional dos 
Estudantes (UnE). na opinião 
dele, as senadoras perderam 
o senso da responsabilidade e 
do ridículo.

Justificativa
Os oposicionistas, por sua vez, 

amenizaram a situação. Para o 
líder do PT, Lindbergh Farias 
(RJ), e Jorge Viana (PT-AC), o 
que houve foi um ato político.

— Acho um gesto político 
apropriado, correto neste mo-
mento, porque o Senado está 
abrindo mão da sua função. isto 
aqui é Casa revisora. E o Senado 
simplesmente está dizendo que 
vai votar o mesmo projeto da 
Câmara porque está acreditando 
no veto do Temer em cima de 
oito temas — disse Lindbergh.

Viana foi um dos que tentaram 
fechar acordo para que as sena-
doras desocupassem o Plenário.

— Qual a urgência de votar 
isso hoje? Podemos discutir 
mais um ou dois meses. Por 
que não fazer as coisas direito? 
— questionou.

Kátia Abreu lembrou que o 
Congresso nada ganharia votan-
do um tema tão importante às 
pressas, “com um presidente da 
República que já caiu do trono”. 
Para ela, o tema deveria voltar a 
ser discutido em agosto.

— isso é uma aberração. Eu 
sou reformista. Eu acredito 
nas reformas. Agora, nessas 
condições? Servindo a quem? 
Estou sendo usada. Me sinto 
uma inocente útil. A quem estou 
servindo em votar com tanta 
pressa? — afirmou.

Críticas
Em discurso antes da votação, 

Lídice disse que considera “in-
confiável” o Senado aprovar a 
reforma recomendando vetos 
ao presidente da República. 
Para ela, o projeto colocará a 
classe trabalhadora em “situação 
desesperadora”, sujeitando-se à 
precarização de direitos, meno-
res salários e maiores jornadas.

na mesma linha, Lindbergh 
afirmou que mecanismos como 
o trabalho intermitente criam 
uma situação de insegurança 
aos trabalhadores, fazendo com 

que sejam remunerados apenas 
de acordo com as necessidades 
dos empregadores. Para ele, o 
texto é um ataque a direitos dos 
trabalhadores, como o salário 
mínimo. 

Vanessa defendeu acordo 
entre governo e oposição para 
retirar do projeto os pontos que 
considera mais perversos, como 
o que cria a figura do trabalhador 
autônomo exclusivo e contínuo. 

— Estão acabando com des-
canso remunerado, com férias, 
com licença-maternidade. Estão 
transformando todos em presta-
dores de serviço, precarizando 
as condições de trabalho.

Fátima Bezerra afirmou que 
as alterações desrespeitam 
inúmeros acordos e convenções 
internacionais da Organização 
internacional do Trabalho (OiT) 
assinados pelo Brasil.

Já Gleisi disse que votar a re-
forma neste momento de crise 
política, com risco de o presiden-
te da República perder o posto, 
é um acinte. Para ela, reduzir 
os direitos dos trabalhadores 
não vai resolver o problema do 
desemprego.

O senador José Medeiros 
(PSD-MT) protocolou ontem 
no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar um pedido de de-
núncia contra as senadoras que 
ocuparam a mesa do Plenário 
para tentar impedir a votação 
da reforma trabalhista. Ele 
conseguiu o apoio de outros 13 
colegas. 

Além de Medeiros, assinaram 
a representação: Ana Amélia 
(PP-RS), Cidinho Santos (PR-
MT), Gladson Cameli (PP-AC), 
Eduardo Lopes (PRB-RJ), Gari-
baldi Alves Filho (PMDB-Rn), 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), 
Elmano Férrer (PMDB-Pi), Wil-
der Morais (PP-GO), Cristovam 
Buarque (PPS-DF), Ciro noguei-
ra (PP-Pi), Romário (Pode-RJ), 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO) e 
Ronaldo Caiado (DEM-GO).

— O Senado ficou extrema-
mente constrangido, com vergo-
nha alheia, porque os pilares da 
democracia foram externamente 
abalados hoje. Aqui, as pessoas 
podem falar o que quiserem, tem 
a tribuna, tem imunidade, mas 
com a força do argumento, não 

com o argumento da força — 
afirmou o senador pouco depois 
de protocolar o requerimento 
no conselho.

no documento, Medeiros 
solicita a instauração de pro-
cedimento disciplinar “para 
verificação de prática de ato 
incompatível com a ética e o 
decoro parlamentar”. 

Ele relata que a sessão delibe-
rativa de ontem foi aberta às 11h 
pela senadora Fátima Bezerra 
(PT-Rn), mas, uma hora depois, 
ela e outras senadoras de opo-
sição — como Gleisi Hoffmann 

(PT-PR), Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) e Regina Sousa 
(PT-Pi) — se recusaram a ceder 
as cadeiras aos membros da 
Mesa, o que fez o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, 
suspender a reunião.

“A conduta perpetrada extra-
pola a postura que se espera 
em ambiente democrático, vez 
que viola e subtrai o direito dos 
demais parlamentares ao regu-
lar funcionamento da Casa e à 
continuidade dos debates dos 
projetos da ordem do dia”, escre-
veu o senador na representação.

na opinião de Medeiros, os 
senadores e senadoras que 
participaram do ato comete-
ram abuso das prerrogativas 
constitucionais asseguradas 
aos membros do Congresso 
nacional pela Constituição. Ele 
chamou a conduta dos colegas 
de “autoritária, ilegal e abusiva” 
e sugere que imagens da TV 
Senado e de outros veículos 
sejam usadas para identificar 
os senadores e senadoras que 
participaram do ato e que se 
abra procedimento disciplinar 
contra eles.

— Você não pode chegar e 
desalojar um presidente do 
Senado da cadeira a fórceps. É 
a primeira vez que ocorre isso 
na história do Senado. nós não 
podemos ficar quietos, porque 
o exemplo que passa para o res-
tante do país, para câmaras de 
vereadores, câmaras estaduais, 
é o de que quando eu não tiver 
voto, eu ocupo a presidência. 
Os senadores precisam ser 
chamados aqui, ter uma sanção 
exemplar para que isso não volte 
a acontecer — disse.

na avaliação de Cristovam 
Buarque, a atitude da oposição 
foi “um gesto antiparlamentar, 
antidemocrático”. Ele disse só 
ter visto esse tipo de ato em as-
sembleias estudantis. O senador 
acrescentou que, no Parlamento, 
os impasses devem ser resolvi-
dos com conversas, diálogos, 
discursos e negociações.

Alvaro Dias também não 
aprovou a atitude das senadoras. 
Para ele, foi um “lamentável 
espetáculo de arrogância, de 
prepotência, de truculência, de 
ausência de inteligência”.

— O contraponto sempre é 
salutar, a possibilidade de con-
testar, de protestar e de tentar 
aprimorar com sugestões a 
legislação é saudável. Agora, 
isso que se faz aqui hoje é vio-
lência, é prepotência, é ausência 
de educação política. isso faz 
muito mal a esta instituição, 
uma instituição já desgastada, 
que agora sofre o impacto da 
descompostura de senadores 
que não estão preparados para 
o exercício da democracia — 
afirmou Alvaro Dias.

A Comissão de Direitos Hu-
manos (CDH) retomou ontem, 
às 9h30, a vigília iniciada na 
segunda-feira para acompanhar 
a votação da reforma trabalhista. 
A vigília foi feita por senadores e 
convidados que participaram de 

audiência pública da comissão 
na segunda-feira, para discutir a 
reforma. Contrários às alterações 
na legislação trabalhista, eles 
ficaram no Senado até perto da 
meia-noite de segunda, deba-
tendo estratégias para convencer 

senadores a modificar o texto.
Ao abrir a reunião de ontem, a 

presidente da CDH, Regina Sousa 
(PT-Pi), disse que a proposta faz 
profundas alterações na CLT e 
deveria passar por mais debates.

— O projeto não vai gerar 

mais emprego nem melhorar as 
condições de trabalho — frisou.

Paulo Paim (PT-RS) fez apelo 
aos senadores para que aprovas-
sem destaques que tornassem o 
texto “menos perverso”. O sena-
dor convocou a população a fazer 
manifestações contra a reforma.

— Uma mudança como essa 
deveria levar quatro ou cinco 
anos de debate, como em outros 
países. Querem fazer 200 alte-
rações na CLT em 2 meses. Essa 
pressa é irresponsável. É uma 
truculência contra a democracia.

Diretora-executiva da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), 
Virgínia Berriel defendeu a derru-
bada do projeto. Ela registrou que 
entidades como a Organização 
internacional do Trabalho (OiT) 
e a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) rechaçaram o texto por 

ser prejudicial aos trabalhadores.
O presidente da Associação 

nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra),  
Guilherme Guimarães Feliciano, 
afirmou que o projeto vai rebaixar 
sistematicamente vários direitos 
dos trabalhadores e limitará o pa-
pel do juiz do Trabalho. Já o pre-
sidente da Associação nacional 
dos Procuradores do Trabalho, 
Ângelo Fabiano da Costa, avaliou 
que a reforma cria um “cardápio” 
de contratos precários, garan-
tindo ao empregador formas de 
contratação com menor custo, ao 
passo que para os trabalhadores 
representa menor proteção.

— Há um esvaziamento total 
dos direitos trabalhistas previstos 
na Constituição — afirmou.

Com o início da sessão  plenária, 
a vigília foi encerrada.

Protesto da oposição faz sessão 
ser suspensa por quase 7 horas

Senadores pedem ao Conselho de Ética medidas contra colegas que ocuparam a mesa

Parlamentares e participantes de audiência pública fazem vigília contra as mudanças na CLT

Senadores aprovam reforma trabalhista
Projeto de lei apresentado pelo governo agora vai para sanção presidencial. Para obter aprovação da reforma, presidente Temer prometeu a parlamentares que fará alterações no texto

Para José Medeiros, o caso precisa de “sanção exemplar” para que não se repita

A presidente da CDH, Regina Sousa, com convidados de audiência que participaram da vigília da comissão na segunda e ontem

Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra e Vanessa Grazziotin ocupam a mesa do Plenário na tentativa de obstruir a votação do projetoO presidente do Senado, Eunício Oliveira (C), preside sessão em que a Casa aprovou o projeto de lei da reforma trabalhista, que já havia passado pela Câmara e agora vai para a sanção do presidente Michel Temer

 � Saiba como cada senador votou:  
http://bit.ly/votosReformaCLT
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A comissão mista da medi-
da provisória que determina 
que a certidão de nascimento 
poderá indicar como local de 
nascimento do filho o muni-
cípio onde ocorreu o parto ou 
o de residência da mãe, desde 
que localizado no Brasil (MP 
776/2017) já tem presidente. 
O eleito foi o deputado Fausto 
Pinato (PP-SP).

A vice-presidência ficou 
com o senador Dalírio Beber 
(PSDB-SC). Para relatores, 
foram escolhidos a senadora 
Regina Sousa (PT-Pi) e o depu-
tado Alex Canziani (PTB-PR). 

A MP foi editada pelo go-
verno com a justificativa de 
que algumas cidades do país 
não têm maternidade, o que 
obriga as grávidas a se deslo-
carem para outros municípios 
para dar à luz. nesses casos, o 
bebê é registrado como tendo 
nascido na cidade do parto, e 

não na cidade dos pais, onde 
ele tem os laços afetivos.

O mesmo benefício é con-
cedido pela medida para a 
criança em processo de ado-
ção e ainda sem registro. O 
declarante (geralmente um 
dos pais adotivos ou ambos) 
poderá optar pelo município 
de residência do adotante na 
data do registro, além do local 

do parto e do local onde mora 
a mãe biológica.

O plano de trabalho da co-
missão só deve ser definido em 
agosto, após o recesso parla-
mentar. Editada em abril, a MP 
já trancará a pauta das duas 
Casas do Congresso quando 
for enviada para a análise dos 
Plenários.

 Com Agência Câmara

Lídice da Mata (PSB-BA) foi 
designada ontem relatora da 
comissão mista encarregada 
de analisar a medida provisó-
ria que instituiu novo marco 
regulatório para os processos 
administrativos conduzidos 
pelo Banco Central e pela 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM). O deputado 
Fábio Garcia (PSB-MT) foi 
eleito presidente da comissão 
e o senador Lasier Martins 
(PSD-RS), vice-presidente. O 
relator-revisor será o deputado 
Alfredo Kaefer (PSL-PR).

A  MP 784/2017 autoriza as 
duas instituições a assinarem 
acordo de leniência para apu-
rar condutas lesivas ao Sistema 
Financeiro nacional. Além dis-
so, permite ao Banco Central 
adotar termo de compromisso 
como alternativa ao processo 

administrativo, antes restrito 
à CVM. O objetivo da norma, 
segundo as duas instituições, 
é conferir maior agilidade 
e efetividade aos processos 
administrativos contra pessoas 
físicas ou jurídicas que atuam 
no sistema financeiro.

A AUDiênCiA PÚBLiCA re-
alizada ontem pela comissão 
mista que analisa a Medida 
Provisória (MP) 780/2017 
mostrou que o texto editado 
pelo governo não é consensual 
entre as agências reguladoras, 
que defendem mudanças na 
redação. 

Enquanto a Agência nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
pediu para ser excluída da MP, 
a Agência nacional de Tele-
comunicações (Anatel) quer 
que parte do dinheiro que for 
arrecadado seja utilizado em 
investimentos.

A MP 780 permite que pesso-
as físicas e jurídicas parcelem as 
dívidas com autarquias (como 
as agências reguladoras), fun-
dações públicas federais e a 
Procuradoria-Geral Federal. A 
expectativa do governo é arre-
cadar neste ano R$ 3,38 bilhões, 
que contribuirão para reduzir 
o contingenciamento de R$ 
39 bilhões ordenado em 2017.

Os débitos de natureza não 
tributária compreendem mul-
tas de natureza administrativa, 

trabalhista, eleitoral e penal e 
dívidas com institutos como o 
incra e o inSS.

na avaliação do superin-
tendente de Gestão Tarifária 
da Aneel, Davi Antunes Lima, 
a medida provisória gera um 
“sinal regulatório equivocado” 
para as concessionárias.

— Quando você permite 
o parcelamento das multas, 
você reduz os incentivos, e 
as empresas poderão preferir 
ferir as condições contratadas 
e piorar o serviço — afirmou.

Lima disse que a Aneel conta 
com um sistema de fiscalização 
robusto, composto de três 
instâncias administrativas, 
que reduz a necessidade de 
renegociação. Segundo ele, 
dificilmente uma empresa 
multada consegue reverter a 
decisão na Justiça. Em 2016, 
das 267 multas aplicadas pela 
Aneel, 221 foram efetivamente 
arrecadadas.

Ele pediu ao relator da MP, 
senador Wilder Morais (PP-
GO), o mesmo tratamento 
dado ao Conselho Adminis-

trativo de Defesa Econômica 
(Cade) pela MP 780/2017: as 
multas com o órgão não po-
derão ser renegociadas pelas 
empresas.

Investimentos
O conselheiro da Anatel igor 

Vilas Boas de Freitas, por sua 
vez, pediu que as empresas do 
setor de telecomunicações que 
têm dívidas administrativas 
possam utilizar parte delas em 
investimento, para melhorar 
os indicadores de telefonia do 
país, incluindo os de internet 
e telefonia celular.

Freitas lembrou que algumas 
das 55 emendas apresentadas 
à MP permitem que os débitos 
parcelados sejam transfor-
mados em investimentos, por 

meio de termos de ajustamento 
de conduta.

— na agência, temos R$ 20 
bilhões em créditos não tribu-
tários que poderiam ser pagos 
parte em espécie, parcelados 
ou não, e parte na forma de in-
vestimentos em  infraestrutura 
— afirmou.

O secretário-adjunto da 
Secretaria de Planejamento 
e Assuntos Econômicos do 
Ministério do Planejamento, 
Júlio Alexandre Menezes da 
Silva, disse que a MP foi edi-
tada com o objetivo principal 
de levantar recursos para 
reduzir o contingenciamento 
e permitir o alcance da meta 
fiscal do ano, que é um deficit 
primário de R$ 138,8 bilhões 
para o governo federal.

— A MP foi elaborada com o 
espírito de aumento da receita 
do governo para reduzir o con-
tingenciamento de despesa.

Silva disse que o governo é 
contra utilizar parte do débito 
renegociado em investimento. 
Para ele, isso reduziria o poder 
de polícia das agências regu-
ladoras, além de diminuir o 
impacto fiscal da arrecadação.

O relator da MP disse que 
vai analisar todas as questões 
levantadas no debate. Wilder 
acrescentou que vai apresentar 
um relatório “que não atra-
palhe o funcionamento das 
agências e que possa ajudar o 
governo a atingir as suas metas”. 

O texto deverá ser entregue 
em 8 de agosto.

Da Agência Câmara

Medida provisória sob análise em comissão mista permite que 
débitos de empresas com agências sejam parcelados. Objetivo
do governo é incentivar pagamentos e elevar arrecadação

Agências reguladoras divergem sobre multas

Eleito presidente da comissão sobre registro civilLídice relatará MP que autoriza Banco 
Central a assinar acordo de leniência

Wilder Morais (E), relator da MP, participa de audiência, ao lado de João Paulo Kleinübing e Júlio Menezes da Silva

O senador Lasier Martins (D) foi 
eleito vice-presidente da comissão

Deputado Fausto Pinato e senador Dalírio Beber, eleitos presidente e vice
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CiEnTiSTAS TRAçARAM 
OnTEM um quadro sombrio 
da situação da pesquisa cien-
tífica no Brasil, em audiência 
pública na Comissão de Ci-
ência e Tecnologia (CCT). O 
corte orçamentário de 44% no 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia em 2017 gerou “uma 
situação dramática”, disse o 
secretário-executivo da pasta, 
Elton Santa Fé Zacarias.

— O ministro [Gilberto] 
Kassab tem obtido pontual-
mente alguma compreensão 
do Ministério do Planejamento, 
mas nunca vi uma situação 
dessas— afirmou Zacarias. 

O debate, pedido por Jorge 
Viana (PT-AC), discutiu manei-
ras de convencer o Congresso 

a incluir ciência e tecnologia 
nas exceções ao teto de gastos 
previstas na Emenda Consti-
tucional 95, promulgada ano 
passado. A partir de 2018, os 
gastos federais só poderão 
aumentar de acordo com a 
inflação. As áreas de educação e 
saúde ficaram de fora do limite. 

— Será que a área de ciência 
e tecnologia não merece um 
tratamento diferenciado? —
questionou Viana.

Os debatedores disseram 
temer que a situação se agrave 
em 2018. Para eles, os cortes em 
pesquisa são erro estratégico. 

— Ciência, tecnologia, ino-
vação e educação não são 
gastos. São investimentos — 
disse a presidente da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), Helena nader. 

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Tecnológico 
e inovação do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, Álvaro 
Prata, o Brasil investe cerca de 
1,2% do produto interno bruto 
(PiB) em ciência e tecnologia, 
índice considerado baixo para 
os padrões internacionais. 

— E certamente com as res-
trições esse número vai baixar. 

O presidente da Academia 
Brasileira de Ciências, Luiz Da-
vidovich, apresentou números 
que dão a dimensão do corte. 
Segundo ele, o orçamento deste 
ano para ciência (excluindo 
a área de comunicação) é de 
cerca de R$ 2,5 bilhões, contra 

R$ 6 bilhões em 2005 e mais 
de R$ 9 bilhões em 2010, em 
valores corrigidos pela inflação. 

— O orçamento atual é quase 
um quarto do de 2010. Essa é 
a razão pela qual laboratórios 
estão fechando em vários 
estados. O que estou dizendo 
aqui é quase um grito de alerta.

Davidovich qualificou de 
“pedalada” o desvio de recursos 
dos fundos voltados para finan-
ciar a pesquisa. O presidente 
da CCT, Otto Alencar (PSD-
BA), concordou e lembrou 
que apresentou projeto para 
impedir que verba do Fundo 
de Universalização dos Servi-
ços de Telecomunicações e do 
Fundo para o Desenvolvimento 
Tecnológico das Telecomuni-

cações sejam usados para redu-
ção do deficit (PLS 125/2017).

O presidente do Conselho 
nacional das Fundações de 
Apoio às instituições de Ensino 
Superior e Pesquisa Científica 
e Tecnológica (Confies), Fer-
nando Peregrino, disse que 300 
professores da Universidade 
Estadual do norte Fluminense 
estão sem pagamento há qua-
tro meses. Ele propôs a criação 
de um grupo de trabalho para 
“esquadrinhar o Orçamento”.

Para Lindbergh Farias (PT-
RJ), a ideologia da austeridade 
fiscal é uma “loucura completa”. 
Waldemir Moka (PMDB-MS) 
defendeu união em torno do 
tema, independentemente das 
posições partidárias. 

A leitura ontem do relatório 
sobre a indicação da adminis-
tradora Fernanda Farah para 
a direção da Agência nacio-
nal do Cinema (Ancine) na 
Comissão de Educação (CE) 
suscitou um debate entre os 
senadores sobre verbas para 
a cultura.

A questão foi levantada pela 
presidente da CE, Lúcia Vânia 
(PSB-GO), que aproveitou a 
presença do presidente da 
Comissão Mista de Orça-
mento (CMO), Dário Berger 
(PMDB-SC). Ele traçou pers-
pectivas nada animadoras 
para o setor, assinalando a 
atual crise econômica e o teto 
para os gastos públicos como 
complicadores.

— Temos dificuldades nos 

hospitais, na educação e, 
nesse momento histórico de 
crise, a cultura passa a não 
ser prioridade — reconhe-
ceu Dário, recomendando 
aos representantes do setor 
que aguardem o envio do 
projeto de lei orçamentária 
pelo governo federal para, 
então, traçar uma estratégia 
de ajuste.

A ausência de titular no 
Ministério da Cultura foi outro 
ponto de fragilidade apontado 
por Dário. Ex-ministra da pas-
ta, Marta Suplicy considerou 
não ser possível esquecer que 
cultura e educação caminham 
juntas, mas admitiu as limita-
ções orçamentárias e fez um 
apelo a Dário.

— não esqueça da cultura, 

pois o ministério está aban-
donado, desprestigiado, é 
um ministério que não existe 
quando não tem nenhum 
recurso. Temos atores fan-
tásticos, teatros, mas não 
temos recursos para colocar 
isso de pé.

Ao mesmo tempo em que 
avaliou como um erro separar 
a cultura e o esporte da pasta 
da Educação, Roberto Muniz 
(PP-BA) disse acreditar que o 
teto de gastos vai possibilitar 
a revisão de alguns custos e 
programas governamentais 
sem capacidade de gerar os 
resultados prometidos no 
papel.

— isso vai permitir um 
debate sobre a importância 
dos gastos públicos.

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) leu 
ontem mensagem sobre a 
indicação da administradora 
Fernanda Farah para o cargo 
de diretora da Agência na-
cional do Cinema (Ancine). 
O parecer à MSF 38/2017 foi 
apresentado por Marta Suplicy 
(PMDB-SP), ex-ministra da 
Cultura, e a sabatina de Fer-
nanda Farah, agendada para 
a próxima reunião.

Ela é funcionária de carreira 
do BnDES, onde atua há seis 
anos como chefe-substituta 
no Departamento de Cultura 
— indústria Audiovisual. Par-
ticipou ainda da remodelagem 
do Programa para o Desen-

volvimento da Economia da 
Cultura, que já apoiou mais 
de 40 empresas do setor de 
audiovisual.

“Quanto às salas de cinema, 
foram implantadas 331 novas 
salas, modernizadas outras 
881 salas, incluindo o processo 
de digitalização do parque 
exibidor brasileiro. Ao todo 
foram 77.930 assentos novos 
ou reformados. Ressaltando 
que, destinado ao apoio a 
salas de cinema, foi estabe-
lecido o Programa Cinema 
Perto de Você em parceria 
com a Ancine e com o Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA)”, 
ressalta Fernanda Farah em 
argumentação enviada à CE.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
projeto que permite o cultivo de 
cana-de-açúcar na Amazônia 
Legal, em áreas já degradadas 
de floresta e nos trechos de cer-
rado e campos gerais dos esta-
dos que compõem essa região, 
como Tocantins, Mato Grosso 
e Maranhão. A proposta (PLS 
626/2011) passará por análise 
de outras comissões, sendo a 
próxima a de Desenvolvimento 
Regional (CDR).

Pelo texto original, de Flexa 

Ribeiro (PSDB-PA), o plantio 
seria autorizado em áreas 
“alteradas”, ou seja, aquelas 
que já sofreram o impacto da 
presença humana, mas que 
ainda possuem capacidade de 
regeneração natural, segundo 
as normas ambientais.

Uma emenda de Plenário, 
contudo, restringiu o plantio 
a áreas que já estivessem de-
gradadas (sem capacidade de 
regeneração natural) até a data 
de 31 de janeiro de 2010. Ainda 
de acordo com a emenda, a 

situação de degradação deve 
ser comprovada pelos órgãos 
ambientais. A liberação do 
plantio deve ter como diretri-
zes, entre outras, a proteção ao 
meio ambiente, a conservação 
da biodiversidade, a utilização 
racional dos recursos naturais e 
o respeito ao trabalhador rural 
e à livre concorrência.

Regras para cultivo
O projeto determina que 

seja criado regulamento para 
definir condições, critérios e 

vedações para a concessão 
de crédito para cultivo de 
cana-de-açúcar e produção 
de açúcar, etanol e outros 
biocombustíveis e derivados 
na Amazônia Legal.

Com a proposta, o autor quer 
ampliar as áreas de cultivo de 
cana, para estimular a produ-
ção de etanol e possibilitar o 
atendimento de crescentes 
demandas pelo combustível, 
dando uma atividade econô-
mica para áreas já desmatadas.

O relator na CAE, Valdir 

Raupp (PMDB-RO), deu voto 
favorável ao projeto e à emenda 
de Plenário.

O projeto já havia sido apro-
vado pelas comissões de 
Agricultura (CRA), de Meio 
Ambiente (CMA) e a CDR. 
Quando tramitava em Plenário, 
foi alvo de requerimento para 
também passar pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia (CCT) 
e a CAE, que deram parecer 
favorável. Agora retornará à 
CDR, CRA e CMA, para exame 
da emenda de Plenário.

Cientistas: corte na pesquisa é erro estratégico

Senadores lamentam situação da cultura no país Parecer sobre indicada à Ancine 
é lido na Comissão de Educação

Avança permissão de plantio de cana em áreas degradadas da Amazônia Legal

Debatedores relatam situação “dramática” do setor, que sofreu redução de 44% no orçamento deste ano. Audiência discutiu como excluir a área do teto de gastos públicos

Vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Waldemir Moka (3º à esq.) coordena debate com Luiz Davidovich (E), Helena Nader, Elton Santa Fé Zacarias, Álvaro Prata e Fernando Peregrino
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A COMiSSãO DE Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem quatro projetos em 
turno suplementar. Um deles é 
o PLS 354/2014, que simplifica 
e agiliza a renegociação do cré-
dito rural. Os demais afetam o 
funcionamento das empresas: 
o PLS 632/2015, que amplia a 
obrigação de divulgação de 
balanços, o PLS 150/2016, que 
define prazo para extinção de 
registros nas juntas comerciais, 
e o PLS 18/2016, que amplia a 
segurança jurídica aos negó-
cios firmados com empresas 
em recuperação judicial.

Os quatro projetos agora 
poderão ir diretamente para 
a Câmara, a menos que haja 
recurso para votação no Ple-
nário do Senado.

O projeto que torna menos 
burocrática a renegociação do 
crédito rural é de Ana Amélia 
(PP-RS). Ela propõe regras 
para que agricultores inadim-
plentes possam renegociar os 
empréstimos de forma mais 
ágil e diretamente com  as ins-
tituições financeiras do Sistema 
nacional de Crédito Rural. 

Em muitos casos, diz Ana 
Amélia, a falta de ambiente 
para entendimento leva à 
judicialização dos conflitos, 
atrasando a solução.

A conclusão de um processo 
de renegociação deverá ocorrer 
em até 180 dias, com a possibi-
lidade de prorrogação por igual 
período. Após receber do agri-
cultor o pedido de negociação, 
o banco terá até 60 dias para 
responder. Se a proposta for 
rejeitada, o agricultor poderá 
reapresentá-la, desde que haja 
mudança em fatores que orien-
taram a análise. A mudança foi 
incluída pelo relator, Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), autor 
do substitutivo.

Balanço contábil
Se o PLS 632/2015, de Val-

dir Raupp (PMDB-RO), for 
convertido em lei, todas as 
empresas de grande porte 
terão que divulgar balanços 
contábeis, mesmo que não 
sejam sociedades anônimas, 
e sim sociedades limitadas. 

Raupp observa que hoje es-
sas empresas precisam seguir 
as regras da Lei das SAs (Lei 
6404/2015) e passar por audito-
ria independente. no entanto, 
não está prevista a publicação 
das demonstrações contábeis.

O relator, Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), concorda com o 
teor da proposta, mas apre-
sentou um substitutivo em que 
atenua uma das exigências para 

as empresas de grande porte 
de sociedade limitada. Por seu 
texto, a divulgação obrigatória 
dos demonstrativos poderá 
ser feita de forma resumida na 
imprensa oficial e em jornais 
de alta circulação, para evitar 
custos demasiados, com pu-
blicação na íntegra na internet.

Registro comercial
Autor do PLS 150/2016, Hélio 

José (PMDB-DF) defendia pra-
zo máximo de dois dias úteis 
para a baixa do registro das 
empresas em todos os órgãos 
federais, estaduais e munici-
pais, a partir do requerimento 
na junta comercial. 

no substitutivo que apresen-
tou, Raupp estipulou prazo de 
cinco dias úteis a partir da baixa 
do registro no órgão executor 
do Registro Público de Em-
presas Mercantis e Atividades 
Afins ou do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas.

Após a baixa, o prazo de 
cinco dias se aplicará a todos 
os órgãos integrantes da Rede 
nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de 
Empresas e negócios.

Recuperação judicial
É do senador Fernando 

Bezerra o PLS 18/2016, que 

garante maior segurança aos 
negócios jurídicos firmados 
com empresa em recupera-
ção judicial. A proposta trata 
dos créditos extraconcursais 
(decorrentes de obrigações 
assumidas pela empresa na 
fase de recuperação judicial). 
Se posteriormente houver de-
cretação de falência, os credo-
res desse tipo de crédito terão 
prioridade no pagamento.

A intenção do autor é mu-
dar a Lei de Falência (Lei 
11.101/2005) de modo a dei-
xar claro que os créditos são 
considerados extraconcursais 
a partir da decisão do que con-
cede a recuperação judicial. 
Ao justificar, ele afirma que 
a lei permite dúvidas sobre o 
exato momento em que esses 
créditos passam a valer: se 
com o ajuizamento do pedido 
de recuperação, se a partir da 
decisão que defere o processa-
mento ou se a partir da decisão 
que concede a recuperação.

O relator, Dalírio Beber 
(PSDB-SC), no substitutivo, 
estabeleceu que os créditos 
extraconcursais se constituirão 
“a partir da decisão que defere 
o processamento da recupera-
ção judicial”. Ele afirmou que 
essa solução tem suporte em 
decisões recorrentes da Justiça.
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Garibaldi (D) preside reunião de Comissão de Assuntos Econômicos, diante de Paulo Rocha, Flexa, Bezerra, Gleisi, Raupp e Armando: senadores aprovaram 4 textos

Avança projeto 
que assegura 
continuidade do 
Farmácia Popular

Plenário votará crédito de uS$ 125 milhões para saneamento em Belém

Meirelles deverá explicar risco de Brasil retornar ao mapa da fome

Para garantir a continui-
dade do Programa Farmácia 
Popular, que há mais de uma 
década fornece à população 
medicamentos de forma gra-
tuita ou subsidiada, a Comis-
são de Assuntos Econômicos 
aprovou o PLS 661/2015, 
do senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB). 

O texto inclui na própria 
lei que trata da disponibi-
lização de medicamentos 
pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), mediante 
ressarcimento, as regras do 
decreto que regulamentou 
essa norma e também insti-
tuiu o programa.

O projeto segue para a Co-
missão de Assuntos Sociais. 

Para Lira, o Farmácia Po-
pular é bem-sucedido, mas 
carece de segurança jurídica 
em relação à sua perenidade, 
especialmente em razão da 
crise econômica e política 
que o país enfrenta. De 
acordo com o senador, o 
programa foi instituído e re-
gulado por meio de decretos 
e portarias, atos que podem 
ser modificados ou revoga-
dos pelo governo a qualquer 
tempo, sem  consulta ao 
Congresso.

Solidez
O relator, Lindbergh Farias 

(PT-RJ), afirma que o projeto 
beneficia tanto a população 
quanto a solidez do progra-
ma. Com base em dados do 
Ministério da Saúde, ele in-
forma que em 2015 cerca de 
9 milhões de pessoas foram 
atendidas a cada mês pelo 
programa. O relator ad hoc 
foi Fernando Bezerra Coelho 
(PSB-PE).

A autorização para que a 
Fiocruz forneça medicamen-
tos mediante ressarcimento 
decorreu da Lei 10.858/2004, 
criada com o objetivo de 
assegurar à população o 
acesso a produtos essenciais 
à saúde a baixo custo. Pelo 
texto, a instituição pode atuar 
por convênios com União, 
estados e municípios, po-
dendo firmar contrato com 
produtores de medicamentos 
para proporcionar a oferta de 
produtos.

A regulamentação do Far-
mácia Popular, pelo Decreto 
5.090/2004, que pode ser 
incorporado à lei, definiu que 
a entrega final dos medica-
mentos fosse feita em farmá-
cias populares, mantidas por 
convênios com entes federa-
tivos, hospitais filantrópicos e 
a rede privada de farmácias. 
Por meio da rede privada, o 
texto estabelece que o preço 
seja subsidiado, com valor 
baixo para o consumidor.

Foi aprovada ontem pela 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) a autorização 
de contratação de crédito ex-
terno de até US$ 125 milhões, 
com garantia da União, para 
financiamento do programa de 
saneamento básico em Belém.

A operação está sendo fir-

mada entre o Banco intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BiD), a prefeitura de Belém e 
o governo do Pará. 

Convertida em projeto de 
resolução, a proposta do Exe-
cutivo (MSn 40/2017) seguirá 
para o Plenário, com urgência 
aprovada na comissão.

O relator, Fernando Bezerra 
(PSB-PE), disse que Belém 
atende aos limites e requisitos 
da Lei de Responsabilidade Fis-
cal para a prestação de garantia 
pela União.

Os recursos vão dar suporte 
a um programa que objetiva 
melhorar as condições socio-

ambientais dos habitantes da 
Bacia da Estrada nova e da 
Bacia do Uma. 

Paulo Rocha (PT) e Fle-
xa Ribeiro (PSDB), do Pará, 
destacaram a importância da 
operação para melhorar con-
dições ambientais e urbanas 
em Belém.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, deverá 
comparecer à Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
após o recesso para explicar 
os motivos pelos quais o Brasil 
está prestes a retornar ao mapa 
da fome das nações Unidas e 
quais providências o governo 
está tomando para reverter a 
situação. Um requerimento 

de Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
convidando o ministro para 
o debate foi aprovado ontem.

— É vergonhoso um país 
como o Brasil, que produz 
alimentos e tem a riqueza que 
tem, ter pessoas que ainda 
passam fome — afirmou.

A senadora criticou o go-
verno de Michel Temer por 
praticar o “corte nefasto de re-

cursos” de programas como o 
Bolsa Família e o de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura 
Familiar. 

De acordo com Gleisi, três 
anos após o país sair do mapa 
mundial da fome, ou seja, ter 
menos de 5% da população 
sem se alimentar suficiente-
mente, um relatório produzido 
por mais de 40 entidades da 

sociedade civil que monitoram 
o cumprimento da chamada 
Agenda 2030 detectou o risco.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
José Medeiros (PSD-MT) e 
Valdir Raupp (PMDB-RO) 
disseram que Temer e Mei-
relles assumiram o governo 
com “um país quebrado” e 
estão tentando recuperar os 
empregos e a economia.

Vai à Câmara texto que simplifica 
renegociação de dívida de agricultor
Comissão de Assuntos Econômicos aprovou projeto que dá 180 dias para que proposta de produtor rural seja aceita ou recusada por banco


