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Congresso aprova 
diretrizes para o 
Orçamento de 2018
Segue para sanção projeto que mantém meta fiscal do governo e prevê deficit primário 
de R$ 131,3 bilhões, mas com inflação sob controle e crescimento de 2,49% no PIB

Salário mínimo de R$ 979 e inflação de 
4,5% estão previstos no projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

aprovado ontem. Presidente do Congresso, 
Eunício Oliveira ressaltou que, nos últimos 
15 anos, esta é a segunda vez que a votação 
respeita o prazo estabelecido pela Consti-
tuição: antes do recesso parlamentar.

Esta foi também a primeira LDO aprova-
da dentro do novo regime fiscal, que esta-
belece teto para os gastos públicos — para 
criar uma despesa, o governo terá que 
buscar os recursos em outra despesa, sem 
aumentar os gastos. O Congresso agora 
aguarda que o governo envie o projeto de 
Lei Orçamentária Anual.  3

Embaixadas do Brasil no México e  
em Gana devem ter novos titulares 

Crise de penicilina preocupa governo e mercado 

O Jornal do 
Senado traz hoje 

um encarte com o 
balanço das ativi-
dades da Casa no 

primeiro semestre 
legislativo. No 

período, os sena-
dores aprovaram 
mais de 100 pro-
postas. Segundo 

o presidente do 
Senado, Eunício 
Oliveira, esse foi 
o semestre mais 

produtivo da  
última década.

O Congresso aprovou on-
tem o projeto que destina 
cerca de R$ 102 milhões à 
emissão de passaportes, 
que estava suspensa por 
falta de verbas.  3

A CPI pediu ao IBGE da-
dos demográficos atualiza-
dos. Segundo membros da 
CPI, o governo justifica a 
reforma da Previdência uti-
lizando dados antigos.  4

Última edição do projeto 
Pauta Feminina discutiu 
estratégias e experiências 
para empoderar as mu-
lheres negras e combater o 
preconceito no país.  6

Reforma trabalhista é sancionada 
e começa a valer em novembro

Encarte faz balanço do trabalho 
do Senado no 1º semestre

Aprovada pelo Senado 
na terça-feira, a reforma 
trabalhista proposta pelo 
governo foi sancionada on-
tem pelo presidente Michel 
Temer. As mudanças na 

Consolidação das Leis do 
Trabalho começam a valer 
daqui a quatro meses. A 
nova lei “gerará empregos e 
deixará o país mais compe-
titivo”, afirmou Temer.  2

Estreitar os laços com 
a África e estabelecer um 
acordo de livre comércio 
foram os principais pontos 
abordados por Maria Elisa 
de Luna e Mauricio Lyrio, 

indicados para assumir 
embaixadas em Gana e no 
México. Aprovados ontem 
na Comissão de Relações 
Exteriores, os nomes vão ao 
Plenário do Senado.  7

A penicilina, um antibiótico usado para 
tratar sífilis e outras infecções, está em falta 
no país, tanto no SUS quanto nas farmá-
cias. A crise afeta a saúde pública, com au-

mento dos casos de sífilis, alertaram ontem 
debatedores em audiência. O Ministério da 
Saúde garantiu que tem estoque do medi-
camento para a saúde pública até 2018.  8

Temer com Jucá, líder do governo e relator da reforma, na sanção do texto

Comissão de Direitos Humanos debateu o desabastecimento de penicilina no país, em audiência presidida por Medeiros (C)

Eunício (2º à esq.), presidindo a sessão conjunta, comemora a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no prazo

Indicada para Gana, Maria Elisa fala observada por Fernando Collor e Lyrio  Governo terá verba 
para retomar 
emissão de 
passaportes

Para contestar 
Planalto, CPI da 
Previdência solicita 
dados ao IBGE

Mulheres negras 
debatem valorização 
de voz e imagem de 
afrodescendentes
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O Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar do Senado 
recebeu ontem um pedido 
para que seja reconsiderada a 
denúncia contra as seis sena-
doras que ocuparam a mesa 
do Plenário durante a sessão 
em que foi votada a reforma 
trabalhista, na terça-feira. O 
documento é assinado pelas 
senadoras denunciadas e 
apoiado por outros 21 parla-
mentares.

Ângela Portela (PDT-RR), 
Fátima Bezerra (PT-RN), 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
Lídice da Mata (PSB-BA), Re-
gina Sousa (PT-PI) e Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) são 
os alvos da denúncia.

O pedido de reconsideração 
foi juntado à documentação 
da denúncia, que já foi aceita 
pelo presidente do Conselho 
de Ética, senador João Alberto 

Souza (PMDB-MA), e já pode 
ser analisada pelo Plenário 
do órgão.

Argumentos
No pedido, as senadoras 

argumentam que a denúncia 
foi originalmente apresentada 
como uma representação, 
modalidade que poderia ser 
ajuizada apenas pela Mesa 
Diretora ou por um partido 
político — o autor foi José 
Medeiros (PSD-MT), com 
apoio de 14 colegas. Apenas 
durante o processo, argu-
mentam as senadoras, é que 
a tipificação do documento 
mudou para denúncia, que 
pode ser apresentada por um 
único senador.

Elas também alegam que 
não há individualização de 
condutas na denúncia, o que 
deveria acarretar a nulidade 
do processo.

Quanto ao mérito, as sena-
doras argumentam que ocu-
par lugares à mesa do Plenário 
é uma conduta corriqueira e 
legítima aos parlamentares e 
não deveria ser enquadrada 
como quebra de decoro par-
lamentar.

Elas observam ainda que o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, não foi impedido 
de exercer suas prerrogati-
vas, uma vez que usou um 
microfone para suspender a 
sessão e, posteriormente, para 

reiniciar os trabalhos.
Além disso, as senadoras 

lembram que, em 2009, o 
então senador Arthur Vir-
gílio (PSDB-AM) ocupou a 
cadeira da Presidência para 
reivindicar a leitura de um 
requerimento de criação de 
uma comissão parlamentar 
de inquérito (leia ao lado). 
Na ocasião, ele não foi denun-
ciado ao Conselho de Ética, 
o que demonstra, na opinião 
das senadoras, que essa ação é 
“ato próprio da tática política 
no Parlamento”.

O pedido de reconsidera-
ção é apoiado por Armando 
Monteiro (PTB-PE), Ciro 
Nogueira (PP-PI), Elmano 
Férrer (PMDB-PI), Hélio 
José (PMDB-DF), Hum-
berto Costa (PT-PE), Jader 
Barbalho (PMDB-PA), Jorge 
Viana (PT-AC), José Pimentel 
(PT-CE), José Serra (PSDB-
SP), Lindbergh Farias (PT-
RJ), Lúcia Vânia (PSB-GO), 
Omar Aziz (PSD-AM), Otto 
Alencar (PSD-BA), Paulo 
Paim (PT-RS), Paulo Rocha 
(PT-PA), Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), Reguffe (sem 
partido-DF), Roberto Re-
quião (PMDB-PR), Telmário 
Mota (PTB-RR), Vicentinho 
Alves (PR-TO) e Wellington 
 Fagundes (PR-MT).

Ciro e Elmano também fo-
ram signatários da denúncia 
contra as seis senadoras.

A partir de hoje, a TV Sena-
do em Cuiabá deixa o canal 
56 analógico e passa a ocupar 
o canal 31 analógico. 

A troca de numeração de 
canal é uma exigência da 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), que está 
liberando a faixa de 700 MHz, 
hoje ocupada pelos canais 

analógicos de televisão, para 
implantação da tecnologia 
celular 4G.

Para continuar assistindo 
à TV Senado, o telespec-
tador deverá fazer a busca 
automática de canais em seu 
aparelho. 

Criada em 1996, a TV Se-
nado é a primeira emissora 

legislativa de alcance na-
cional. O canal aberto está 
disponível em 21 capitais e 
seu sinal também chega a 40 
milhões de residências por 
antena parabólica e TV por 
assinatura.

FOI SANCIONADA ONTEM, 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto, a reforma trabalhista 
proposta pelo Poder Executivo 
e aprovada pelo Senado na 
terça-feira. As mudanças en-
tram em vigor em novembro.

Ao comemorar a aprovação 
da proposta (PLC 38/2017), 
o presidente da República, 
Michel Temer, declarou que a 
nova lei gerará empregos e dei-
xará o país mais competitivo:

— Estamos dando mais um 
passo rumo a um Brasil de 
mais crescimento, empregos e 
oportunidades — disse Temer. 

O texto altera trechos da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e estabelece, 
entre outras mudanças, que 
empregadores e empregados 
poderão negociar pontos que, 
em caso de acordo coletivo, 
terão força de lei.

Aprovado inicialmente na 
Câmara dos Deputados, o 
projeto chegou ao Senado em 
abril. Passou pelas Comissões 
de Assuntos Econômicos 
(CAE), de Assuntos Sociais 
(CAS) e de Constituição e Jus-
tiça, até ser votado no Plenário.

Sem alterações
O texto não foi alterado no 

Senado. Relator na CAE e na 
CAS, Ricardo Ferraço (PSDB-
ES) manteve o texto da forma 
como saiu da Câmara, apesar 
de criticar alguns trechos, com 
a promessa de que Temer ve-
taria os pontos controversos. 
O objetivo da base do governo 
foi o de evitar que a proposta 
voltasse à análise da Câmara.

Relator na CCJ e líder do 
governo, Romero Jucá (PMDB-
RR) garantiu em Plenário que 
o Executivo editará medida 
provisória para modificar os 
trechos criticados pelos se-
nadores. Ao final, o projeto foi 
aprovado com 50 votos a favor, 
26 contrários e 1 abstenção. 

O texto sancionado pelo 
presidente da República foi o 
mesmo aprovado na Câmara.
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 � Íntegra do projeto aprovado:  
http://bit.ly/PLC38aprovado

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

Reforma trabalhista é sancionada por Temer
Proposta que altera CLT foi 
aprovada pelo Senado na terça, 
após governo prometer editar 
medida provisória para mudar 
os trechos mais criticados 

 `plenário  discursos
9h Sessão não deliberativa, destinada a pronunciamentos e avisos da Mesa.

Líder do governo e relator da reforma, Jucá (2º à dir.) aperta a mão de Temer na sanção do projeto, no Palácio do Planalto

Presidente do Conselho de Ética, 
João Alberto já aceitou denúncia

A insurgência das sena-
doras que ocuparam a mesa 
do Plenário na tentativa de 
impedir a votação da reforma 
trabalhista não foi algo inédito 
na história do Senado, disse 
Roberto Requião (PMDB-PR).

O senador citou notícia de 
2009 do site Congresso em 
Foco, narrando  protesto de 
senadores do PSDB incon-
formados com a omissão da 
leitura de um pedido de ins-
talação da CPI da Petrobras. 
Requião disse que o então 
senador Arthur Virgílio, do 
PSDB, ocupou a mesa e, aos 
gritos, disse que não sairia de 
lá. Requião afirmou que, se 
estivesse no Senado na época, 
estaria do lado dele.

— Não vi ofensa alguma 
ao decoro. Então minoria, o 
PSDB foi marcar sua posição 
e denunciar ao Brasil o rolo 
compressor governista.

O senador afirmou que 
bate continência “às bravas 
senadoras” que ocuparam 
a mesa “para impedir que o 
trator da maioria esmagasse 
a minoria”, ainda mais porque 
essa minoria “representa a 
esmagadora maioria do povo 
brasileiro”. Para ele, é preciso 
considerar ainda o fato de o 
governo ter prometido alterar 
a reforma, depois de aprovada 
no Senado.

— O que a maioria queria? 
Que as senadoras acreditas-
sem na palavra de Temer e seu 
líder [Jucá]? Salve a coragem,  
desassombro, firmeza, audá-
cia, grandeza e generosidade 
de Gleisi, Ângela, Vanessa, Lí-
dice, Regina, Fátima — disse.

ocupação da mesa 
do Plenário não foi 
inédita, diz Requião

Senadoras pedem que conselho reconsidere denúncia

 � Como sintonizar a TV Senado:  
http://bit.ly/comosintonizarTV

Para Requião, senadoras foram 
corajosas e representaram o povo
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TV Senado muda número do canal aberto em Cuiabá



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

3 Brasília, sexta-feira, 14 de julho de 2017

SENADORES E DEPUTADOS 
aprovaram ontem à noite, em 
sessão conjunta do Congresso, 
o projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
2018. A proposta (PLN 1/2017) 
segue agora para a sanção do 
presidente da República.

Conforme o projeto aprova-
do, foi mantida a meta fiscal 
definida pela equipe econô-
mica do governo, que prevê 
deficit primário de R$ 131,3 
bilhões para 2018. Se isso se 
confirmar, será o quinto ano 
consecutivo em que as contas 
públicas ficarão no vermelho.

Diante do quadro de crise 
fiscal, o relator do projeto na 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO), deputado Marcus 
Pestana (PSDB-MG), já tinha 
rejeitado centenas de emendas 
que estabeleciam piso de gas-
tos ou que blindavam despesas 
do contingenciamento a ser 
feito no próximo ano.

O texto, no entanto, prevê 
um horizonte melhor para a 
economia. A expectativa é de 

um crescimento do produto 
interno bruto (PIB) de 2,49%. 
A inflação deve ficar em 4,5% 
— dentro da meta estabelecida 
pelo governo — e a taxa básica 
de juros (Selic), em 9%.

Salário mínimo
O projeto prevê crescimento 

de 4,5% do salário mínimo. 
Com isso, o piso pago atual-
mente, de R$ 937, deve subir 
para R$ 979. O atual formato 
de correção do mínimo prevê 

a atualização dos valores pela 
inflação do ano anterior e 
pelo crescimento do PIB de 
dois anos antes. Como o PIB 
de 2016 não apresentou cres-
cimento real (teve queda de 
3,6%), o salário mínimo para 
2018 deve sofrer apenas o rea-
juste correspondente ao INPC 
de 2017, estimado em 4,48%.

O presidente do Congresso, 
Eunício Oliveira, ressaltou 
que, nos últimos 15 anos, esta 
é a segunda vez que a LDO é 

votada dentro do prazo esta-
belecido pela Constituição. O 
presidente da CMO, senador 
Dário Berger (PMDB-SC), 
destacou a importância da 
aprovação da proposta para o 
país e agradeceu aos membros 
da comissão pelo empenho 
na construção de um acordo. 

— Viva a esta nova era em 
que nós construímos enten-
dimento. Aprovamos com 
louvor a LDO 2018. Parabéns 
a todos — disse. 

A proposta aprovada ontem 
é a primeira a ser elaborada 
dentro do novo regime fiscal, 
estabelecido por uma mudan-
ça na Constituição feita em 
dezembro passado (Emenda 
Constitucional 95/2016).

Conforme as regras, as des-
pesas primárias (obrigatórias 
e não obrigatórias) de um ano 
devem ser equivalentes à do 
ano anterior, acrescidas da 
inflação (IPCA) medida entre 
julho e junho. Assim, se quiser 
aumentar uma despesa sujeita 
ao teto de gastos, o governo vai 
ter que tirar de outra despesa 
obrigatória.

Prioridades
A LDO define as prioridades 

que vão servir de base para o 
Orçamento da União. Confor-
me a Constituição, o recesso 
parlamentar do meio do ano 
só ocorre se os congressistas 
aprovarem a norma.

No segundo semestre, o Exe-
cutivo envia o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA), 
que traz o Orçamento de for-
ma mais detalhada. Abrange, 
por exemplo, o orçamento 
fiscal da administração direta 
e indireta, o orçamento de 
investimento de estatais e o 
da seguridade social.

Foi aprovado ontem pelo 
Congresso Nacional o Projeto 
de Lei (PLN) 8/2017, que ga-
rante R$ 102,4 milhões para a 
Polícia Federal (PF) retomar 
a emissão de passaportes, 
suspensa na semana passada 
por falta de recursos. O projeto 
vai para a sanção presidencial.

O texto é do governo federal 
e a expectativa é que a verba 
extra sustente a emissão de 
passaportes até o fim do ano. 

A suplementação ao orça-
mento da PF foi possível com 
o deslocamento de uma con-
trapartida financeira do Brasil 
na ONU.

Educação
O remanejamento de recur-

sos foi a saída encontrada pelo 
Ministério do Planejamento 
para evitar que o repasse à PF 
alterasse a meta de resultado 
primário de 2017.

Na terça, em reunião da 
Comissão de Educação (CE), 
a senadora Lúcia Vânia (PSB-

GO), que preside o colegiado, 
comentou a mobilização de 
sua assessoria para impedir 
que o PLN 8/2017 retirasse os 
R$ 102,4 milhões do orçamento 
do Ministério da Educação. O 
movimento da CE foi reforçado 
pela atuação do presidente da 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO), senador Dário Berger 
(PMDB-SC).

O orçamento da Polícia 
Federal em 2017 previa R$ 
145 milhões para a emissão 
de passaportes. O valor foi 
integralmente empenhado 
até junho. Em média, a PF faz 
8 mil atendimentos diários 
relacionados a passaporte.

Os interessados em obter o 
passaporte pagam R$ 257. A 
arrecadação dessa taxa deveria 
cobrir a emissão de passapor-
tes ao longo do ano, mas os 
recursos foram contingencia-
dos para o cumprimento da 
meta fiscal de 2017, estimada 
em deficit primário de R$ 142 
bilhões para a União.

O Congresso Nacional man-
teve seis dos vetos presiden-
ciais que trancavam a pauta. 
Entre os vetos mantidos, estão 
os que tratam de terceirização 
e do setor elétrico.

No início da sessão, o presi-
dente do Congresso, Eunício 
Oliveira, retirou nove dos 
vetos previstos para serem vo-
tados (Vetos 15 a 23), porque 
ainda não trancavam a pauta 
do Congresso. Em seguida, um 
acordo de líderes adiou para 
depois do recesso parlamentar 
a análise de destaques para 
votação em separado de nove 
vetos que trancavam a pauta. 

Os destaques serão aprecia-
dos em sessão a ser marcada 
na primeira semana de agosto.

Um dos vetos mantidos foi 
o VET 47/2016, que retirou 17 
pontos da Lei 13.360/2016, 
que facilita processos de pri-

vatização no setor elétrico, 
reduz a burocracia de leilões 
e custos da União com sub-
sídios a concessionárias e 
permite a desestatização de 
distribuidoras estaduais que 
foram federalizadas.

Entre os pontos retirados, 
está o artigo 20, que previa 
incentivos para termelétricas 
movidas a carvão. A justifica-
tiva foi que isso “estimularia 
matriz energética que vai de 
encontro a acordos inter-
nacionais dos quais o país é 
signatário”. 

Os parlamentares também 
mantiveram o Veto 7/2017, 
referente ao cancelamento 
de três trechos da Lei da 
Terceirização, que libera 
a modalidade em todas as 
atividades das empresas. O 
texto, que causou polêmica 
ao ser proposto, ampliou as 

possibilidades de contratação 
de serviço terceirizado.

O principal trecho vetado 
permitia a extensão do prazo 
de 270 dias dos contratos tem-
porários ou de experiência. 
Segundo o governo, isso abri-
ria possibilidade de prorroga-
ções indefinidas do contrato 
temporário. Os outros vetos, 
segundo a justificativa, são 
relativos a trechos que já re-
petiam itens da Constituição.

Também foi mantido o veto 
integral (VET 1/2017) foi à lei 
que estendia benefícios do 
Programa Nacional de Apoio 
à Cultura aos eventos culturais 
relacionados ao turismo. O 
PLC 177/2015 permitia que 
ações executadas no Brasil 
e no exterior para atrair tu-
ristas e eventos para o país 
recebessem os incentivos da 
Lei Rouanet.

Foi aprovada ontem  a nova 
composição do Conselho 
de Comunicação Social do 
Congresso Nacional (CCS). 
O órgão tem 13 titulares e 
13 suplentes, que cumprirão 
mandato de dois anos.

O CCS é formado por três 
representantes de empresas 
de rádio, televisão e imprensa 
escrita; um engenheiro espe-
cialista na área de comuni-
cação; quatro representantes 

de categorias profissionais e 
cinco representantes da so-
ciedade civil. O mandato dos 
antigos conselheiros acabou 
em 15 de junho.

Previsto na Constituição, o 
CCS é órgão auxiliar do Con-
gresso. Ele tem como função 
realizar estudos, pareceres e 
outras solicitações encami-
nhadas sobre liberdade de 
expressão, monopólio e oli-
gopólio dos meios de comuni-

cação e sobre a programação 
das emissoras de rádio e TV.

Os 13 titulares são Luiz Car-
los Gryzinski, José Francisco 
de Araújo Lima, Ricardo Pe-
dreira, Tereza Mondino, Maria 
José Braga, José Antônio Jesus 
da Silva, Sydney Sanches, Luiz 
Antonio Gerace da Rocha e 
Silva, Fábio Augusto Andra-
de, Domingos Meirelles, Bia 
Barbosa, Miguel Matos e Davi 
Emerich.

Foi eleita ontem a comissão 
que vai representar o Con-
gresso Nacional no recesso 
parlamentar, que vai de 18 a 
31 de julho. 

As lideranças partidárias 
foram responsáveis pela 
indicação dos membros do 
colegiado, a ser formado por 
7 senadores e 16 deputados.

Verba extra garantirá retomada 
da emissão de passaportes

Vetos à terceirização e ao setor elétrico são mantidos

Conselho de Comunicação Social tem novos nomes

Eleita comissão representativa 
para o recesso parlamentar
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Congresso aprova LDO com deficit de R$ 131,3 bi
Primeira Lei de Diretrizes 
Orçamentárias com teto de 
gastos prevê para 2018 inflação 
de 4,5%, alta do PIB de 2,49% 
e salário mínimo de R$ 979

Na presidência da sessão, Eunício ressaltou que, em 15 anos, esta é a segunda vez que LDO é aprovada dentro do prazo
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A CPI DA Previdência solici-
tou ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
os dados demográficos mais 
recentes para contestar os 
cálculos em que se baseia a 
justificativa da reforma da 
Previdência proposta pelo 
governo. 

Segundo o relator da CPI, 
senador Hélio José (PMDB-
DF), a argumentação para a 
proposta em tramitação na 
Câmara (PEC 287/2016) toma 
por base a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad), do IBGE, de 2009, 
quando já poderiam ser 
usadas informações de 2015.

O diretor de pesquisa do 
IBGE, Cláudio Dutra Crespo, 
comprometeu-se a enviar até 
a terça-feira respostas por es-
crito às perguntas formuladas 
na audiência da CPI realizada 
ontem, a última do semestre. 

Mercado formal
Segundo Crespo, além da 

tendência de envelhecimento 
da população, outros fatores 
devem ser levados em conta 
na reforma da Previdência. 
Entre esses fatores, estão pro-
jeções relativas ao futuro grau 
de formalização do trabalho 
(o número de trabalhadores 
com carteira assinada).

— O uso puro e simples da 
informação demográfica não 
é a condição única para a ava-
liação previdenciária. O país 
aumentará sua formalização 
e, consequentemente, a con-
tribuição previdenciária? Os 
ajustes precisam considerar 
isso — explicou.

O diretor do IBGE lembrou 
o problema das desigualdades 
regionais e o peso que os re-

passes previdenciários têm 
sobre a economia de muitos 
municípios. Segundo ele, a 
renda de aposentados e pen-
sionistas ajuda a economia 
local, ao “manter uma força 
de trabalho, um mercado 
interno com capacidade de 
consumo”.

Apesar da transição demo-
gráfica de um país de jovens 
para um país de população 
mais idosa, Crespo afirmou 
que até 2040 ainda haverá 
uma “janela de oportunidade” 
na qual, caso mudanças no 
mercado de trabalho favo-
reçam a formalização e uma 
elevação nas contribuições 
para a Previdência, as atuais 
projeções de deficit poderão 
ser alteradas.

De acordo com senadores da comissão de inquérito, governo Temer recorre a dados demográficos desatualizados para justificar proposta de reforma previdenciária

CPI da Previdência quer dados novos do IBGE

O presidente da CPI da Pre-
vidência, Paulo Paim (PT-RS), 
fez um balanço dos dois pri-
meiros meses de trabalho da 
comissão e anunciou dispor de 
40 assinaturas para prorrogá-
-la por quatro meses — são 
necessárias, no mínimo, 27 
assinaturas. A previsão inicial 
era que os trabalhos fossem até 
o início de setembro.

A CPI foi criada para in-
vestigar a contabilidade da 
Previdência, esclarecendo 
precisamente as receitas e 
despesas, além dos desvios 
de recursos. Segundo Paim, 
“de cada dez depoentes que 
vieram, nove afirmam que não 
há deficit”:

— Tenho segurança de que 
estamos no caminho certo. 
Não temos viés ideológico nem 
partidário. Queremos fazer um 
raio X profundo na Previdên-

cia. Esta é a CPI da verdade. E 
a verdade é que a reforma da 
Previdência como o governo 
quer não é necessária.

No segundo semestre, a CPI 
convocará representantes 
do governo, segundo Paim, 
para “confrontar os dados” 
em que se baseia a propos-
ta de reforma com aqueles 
recolhidos pela comissão. 
Para o presidente da CPI, o 
governo “forja um resultado 
orçamentário artificial, com a 
intenção de forçar a aprovação 
de uma reforma que implicará 
graves consequências sociais 
e econômicas, atingindo 100 
milhões de brasileiros”. 

Nas audiências, disse ele, 
ficou demonstrado que o com-
bate à sonegação das contri-
buições e ao desvio de recursos 
para outras finalidades geraria  
superavit previdenciário.

Paim reconheceu a neces-
sidade de reformar a Previ-
dência, mas não nos moldes 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/2016, 
que, em sua avaliação, está 
“praticamente encalhada na 
Câmara”.

Equilíbrio fiscal
Segundo o relator da CPI, 

Hélio José (PMDB-DF), o 
desvio das fontes de custeio 
da Previdência para a busca 
do equilíbrio fiscal prejudica 
o equilíbrio atuarial. Ele citou 
como exemplos a Desvincu-
lação de Receitas da União 
(DRU), a manutenção de re-
núncias fiscais “injustificadas” 
e a apropriação de contribui-
ções sociais.

— O marco atual é uma ver-
dadeira peneira. A sonegação 
é de mais de R$ 430 bilhões, 

montante suficiente para 
cobrir o alegado deficit da 
Previdência por três exercícios 
— disse Hélio José.

Na audiência de ontem, fo-
ram aprovados requerimentos 
de informações a diversos 
órgãos, como a Secretaria do 
Tesouro Nacional, a Secretaria 
da Receita Federal e o próprio 
Senado. Também foi aprovada 
a realização de uma diligên-
cia em agosto em São Paulo, 
estado onde, segundo Paim, 
ocorre a maior sonegação 
à Previdência em números 
absolutos.

Paim defendeu uma “re-
forma humana” e resumiu 
seu ponto de vista citando o 
discurso do ator e cineasta 
britânico Charles Chaplin no 
final do filme O Último Ditador 
(1940): “Não sois máquinas. 
Homens é o que sois”.

Foi transformada em lei a medida 
provisória que normatiza a regulari-
zação de terras da União ocupadas 
na Amazônia Legal e disciplina a 
regularização fundiária urbana. A Lei 
13.465/2017 foi sancionada na terça-
-feira com uma série de vetos pelo 
presidente Michel Temer e entrou em 
vigor na quarta-feira.

A nova lei é proveniente da MP 
759/2016, aprovada no Senado na 
forma do projeto de lei de conversão 
(PLV) 12/2017, relatado por Romero 
Jucá (PMDB-RR).

O texto permite regularizar áreas 
contínuas maiores que um módulo 
fiscal de até 2,5 mil hectares ocupadas 
até julho de 2008.

O Incra fará uma tabela de valores 
de terra nua com base nos valores 
já adotados para a reforma agrária. 
O preço final a pagar será de 10% a 
50% desses valores. Na hipótese de 
pagamento à vista, haverá desconto 
de 20% e a quitação poderá ocorrer 
em até 180 dias da entrega do título. O 
prazo de pagamento parcelado de 20 

anos e a carência de 3 anos continuam 
conforme a lei anterior.

Foram vetados cinco trechos do pro-
jeto. Um deles foi a extensão a todos 
do perdão de dívidas de crédito de 
instalação, que é o financiamento para 
produtores assim que se instalam na 
terra. Esse perdão foi mantido apenas 
para assentados da reforma agrária, 
como prevê a Lei 13.003/2004. De 
acordo com Temer, a ampliação do 
benefício aumentaria o custo para 
o governo, com impacto financeiro 
não estimado e origem de recursos 
não indicada.

Financiamento
Outro trecho vetado foi o financia-

mento para aquisição de imóvel rural 
com recursos do Fundo de Terras e da 
Reforma Agrária (FTRA). Para Temer, 
cabe ao Executivo a regulamentação 
das operações com recursos do FTRA. 
Sem contar que o dispositivo definia 
valores-limite para esse financiamento, 
o que impediria futuros ajustes nos 
números, “retirando a flexibilidade 

de eventuais aperfeiçoamentos do 
programa”.

No artigo 76 da nova lei, que trata da 
implementação do Sistema de Registro 
Eletrônico de Imóveis (SREI), foram 
vetados dois trechos, ambos relativos 
à criação do Operador Nacional do 
 Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (responsável pelo SREI) pelo 
Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil (Irib) e suas funções. De acor-
do com Temer, os dispositivos foram 
vetados porque ferem a separação 
dos Poderes, ao alterar a organização 
administrativa e competências de 
órgão do judiciário, e violar também 
o princípio da impessoalidade, ao de-
legar a criação do ONR para entidade 
privada (no caso, o Irib).

Críticas
Apesar do apoio da base governista, 

o texto recebeu duras críticas da opo-
sição durante a votação. Para Fátima 
Bezerra (PT-RN), por exemplo, a nor-
ma é um “presente de natal para os 
ruralistas” e vai aumentar a pobreza 

no campo e o êxodo rural. Para Jorge 
Viana (PT-AC), o texto facilitará a vida 
dos grileiros em todo o país e fragilizará 
os pequenos proprietários, além de 
promover a reconcentração de terras.

Humberto Costa (PT-PE), Lindber-
gh Farias (PT-RJ), João Capiberibe 
(PSB-AP), Lídice da Mata (PSB-BA), 
Regina Sousa (PT-PI) e Reguffe (sem 
partido-DF) também foram contra a 
aprovação.

Já Valdir Raupp (PMDB-RO), Edu-
ardo Braga (PMDB-AM), Hélio José 
(PMDB-DF), Ivo Cassol (PP-RO), José 
Medeiros (PSD-MT), Waldemir Moka 
(PMDB-MS), Rose de Freitas (PMDB-
ES), Cidinho Santos (PR-MT), Acir 
Gurgacz (PDT-RO) e Magno Malta 
(PR-ES) discursaram a favor. Segundo 
Raupp, mais de 60 mil produtores serão 
beneficiados apenas em Rondônia. 
Hélio José disse que mais de 1 milhão 
de brasilienses também serão benefi-
ciados. Cassol e Medeiros afirmaram 
que o PT esteve 13 anos no governo e 
não fez a reforma agrária.

Com a Agência Câmara

O diretor do IBGE Cláudio Dutra Crespo fala na CPI da Previdência, observado pelos senadores Paulo Paim (C) e Hélio José

Paim afirma ter assinaturas necessárias para prorrogar a investigação

Sancionadas regras para regularização fundiária rural e urbana no país
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A COMISSãO MISTA que 
analisou a Medida Provisória 
(MPV) 783/2017, que criou um 
novo programa de regulariza-
ção tributária, aprovou o texto 
do relator, deputado Newton 
Cardoso Junior (PMDB-MG). 
Pela medida provisória, pesso-
as físicas e jurídicas podem se 
beneficiar do Programa Espe-
cial de Regularização Tributá-
ria com a Secretaria da Receita 
Federal e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional.

De acordo com o texto, as 
empresas e pessoas físicas que 
tenham débitos com a Receita 
Federal podem parcelar as 
dívidas em até 175 vezes, com 
descontos nos juros e multas. 
Newton Cardoso Junior desta-
cou a importância desse tipo 
de iniciativa para restabelecer 
a saúde financeira dos contri-
buintes, principalmente os 

empreendedores que geram 
empregos.

— Trabalhos como o dessa 
comissão permitirão que pos-
samos resgatar alguns desses 
contribuintes, colocando-os 
em condição de robustez para 
garantir o pagamento de seus 
tributos, e possamos mudar 
essa mentalidade brasileira 
que enxerga o fim do contri-
buinte como solução — afir-
mou o deputado.

O senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE), presidente 
da comissão mista, sublinhou 
o esforço do relator e dos de-
mais parlamentares para ouvir 
todos os setores envolvidos e 
aprovar um texto represen-
tativo.

— Fizemos audiências pú-
blicas com diversas entidades, 
ouvindo a Receita Federal, o 
governo federal e o setor pro-

dutivo nacional, e valorizamos 
a participação dos parlamen-
tares, tanto dos deputados 
como dos senadores.

Fernando Bezerra informou 
que ele e o relator acompanha-

rão o andamento do projeto de 
lei de conversão para garantir 
sua aprovação e a sanção pelo 
Poder Executivo. A comissão 
mista também encaminhou 
um ofício à Casa Civil solici-

tando a prorrogação da MP 
até setembro, para evitar que 
ela perca a validade antes 
da votação nos Plenários da 
Câmara dos Deputados e do 
Senado.

Foi acatado parecer favorável do relator ao texto da medida provisória que prevê parcelamento em até 175 vezes dos tributos devidos à Receita e à Procuradoria da Fazenda

Comissão aprova regularização tributária

Apesar de contar com gran-
des bacias hidrográficas, o 
Brasil pouco utiliza os rios para 
transporte de cargas e pessoas 
se comparado com países vizi-
nhos, como Paraguai, Argenti-
na e Uruguai. Intensificar o uso 
das hidrovias na integração da 
América do Sul é o principal 
objetivo do seminário interna-
cional Hidrovias do Mercosul, 
realizado ontem na Câmara 
dos Deputados.

No evento, promovido pela 
Comissão de Viação de Trans-
portes da Câmara e pela 
Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul, o 
diretor-geral da Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviários 
(Antaq), Adalberto Tokarski, 
afirmou que o uso do modal 
hidroviário no Brasil é irrisório 
e se limita a poucos produtos. 
Minério de ferro e manganês 
respondem, por exemplo, 
por quase 90% das cargas 
transportadas na Hidrovia 
Paraguai-Paraná.

— Precisamos redefinir a 
política para as hidrovias. É um 
caminho para o escoamento de 
grãos e outros produtos.

Tokarski observou que o 
custo logístico é muito maior 
ao enviar um contêiner de 
Mato Grosso para a Argentina 
por meio do Porto de Santos, 
passando por rodovias, do que 
seria por transporte fluvial.

Para o diretor de Infraestru-
tura Aquaviária do Dnit, Erick 
Medeiros, o governo trabalha 

na dragagem e sinalização de 
hidrovias e avalia a possibili-
dade de concessão de trechos 
à iniciativa privada. Incentivar 
o transporte aquaviário é uma 
preocupação do Ministério dos 
Transportes, garante.

A senadora paraguaia Mirtha 
Melgarejo e os deputados José 
Stédile (PSB-RS) e Hugo Leal 
(PSB-RJ) destacaram a impor-
tância estratégica das hidrovias 
para facilitar o comércio entre 
países do continente.

O Monitor Fiscal de julho 
mostra que a União registrou 
deficit primário de R$ 36,1 
bilhões até maio de 2017, e 
corre risco de descumprir 
a meta anual. O boletim é 
elaborado pela Consultoria 
de Orçamentos, Fiscalização 
e Controle do Senado e pela 
Consultoria de Orçamento 
e Fiscalização Financeira 
da Câmara dos Deputados.

As análises feitas pelos 
consultores têm como base 
os dados de maio deste ano. 
Eles destacam que o resul-
tado primário da União em 
maio de 2017 foi deficitário 
em R$ 32,2 bilhões, e, no 
acumulado do ano, foi de R$ 
36,1 bilhões. Além disso, no 
governo central, que abran-
ge governo federal, INSS e 
Banco Central, mas exclui 
as estatais, as projeções 
apontam para um deficit de 
R$ 142,1 bilhões em 2017, ou 
seja, haveria um descumpri-
mento da meta de deficit de 
R$ 138, 8 bilhões, anunciada 
pelo Poder Executivo.

“Cabe reiterar que 2017 
representa o primeiro ano 
de vigência do Novo Regime 
Fiscal, o qual limita por 20 
anos os gastos primários da 
União. Embora tal medida 
contribua para o esforço 
de contenção de despesas e 
geração de resultados fiscais 
mais favoráveis, persiste o 
risco de descumprimento 
de metas de resultado pri-
mário em 2017”, afirmam os 
consultores.

Em relação aos resultados 
fiscais do governo federal, 
o Monitor mostra que o 
resultado até maio de 2017 

foi deficitário em R$ 179,9 bi-
lhões. Em 2016, havia sido de 
R$ 133,7 bilhões no mesmo 
período. Mesmo com as últi-
mas reduções da taxa básica 
de juros promovidas pelo 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom), as despesas 
reais com juros tendem a se 
manter elevadas ao longo 
do ano, pois também houve 
queda da inflação.

“Esse fato, somado à per-
sistência do deficit primário 
e ao baixo crescimento eco-
nômico, mantém inalterado 
o preocupante cenário de 
crescimento do estoque da 
dívida”, analisam.

Segundo o Monitor, a 
receita primária líquida, ou 
seja, a receita primária total 
menos as transferências 
obrigatórias aos demais 
entes, apresentou queda real 
de 3,3% de janeiro a maio 
de 2017, relativamente ao 
mesmo período de 2016. 
A despesa primária teve 
redução de 1,1%.

A redução da despesa 
se deve à diminuição das 
despesas discricionárias 
do Executivo em R$ 19,1 
bilhões. O decréscimo na 
receita líquida em R$ 15,7 
bilhões se explica pela di-
minuição das receitas não 
administradas pela Receita 
Federal do Brasil em R$ 4 
bilhões, pela queda da arre-
cadação líquida do Regime 
Geral da Previdência Social 
em R$ 3,7 bilhões e pela 
elevação das transferências 
por repartição de receita em 
R$ 5,9 bilhões, somadas a 
uma queda de R$ 2 bilhões 
nas receitas administradas.

A medida provisória que 
reforma o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) já está 
no Congresso, onde aguarda  
análise por comissão mista.

A MP 785/2017 altera seis 
leis que tratam do programa. 
De acordo com o Ministério 
da Educação, o texto faz uma 
transição entre o velho e o 
novo Fies, ao evitar o risco 
fiscal e operacional e preparar 
a adesão dos bancos, a cons-
tituição de um novo fundo 
garantidor e novos sistemas de 
tecnologia de informação para 
a seleção e o financiamento. A 
intenção anunciada pelo go-
verno é garantir 310 mil vagas.

O novo Fies começa em 2018 
e será dividido em três modali-
dades. Na primeira, funcionará 
com um fundo garantidor com 
recursos da União e ofertará 
100 mil vagas por ano, com 
juro zero para estudantes com 
renda per capita mensal fami-
liar de três salários mínimos. 
O governo vai compartilhar o 
risco do financiamento com as 
universidades privadas, o que 
não ocorre atualmente.

Na segunda modalidade, 
o Fies terá como fonte de re-
cursos fundos constitucionais 
regionais, para alunos com 
renda familiar per capita de até 
cinco salários mínimos, com 

juros baixos. Serão ofertadas 
150 mil vagas em 2018 para 
Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste.

Na terceira modalidade, o 
Fies terá como fontes de re-
cursos o BNDES e os Fundos 
Regionais de Desenvolvimen-
to do Norte, do Nordeste e 
do Centro-Oeste, com juros 
baixos para estudantes com 
renda familiar per capita de 
até cinco salários mínimos. 
Serão ofertadas 60 mil vagas 
no próximo ano.

O ministério avalia que o 
novo Fies economizará cerca 
de R$ 300 milhões ao ano 
somente em taxas bancárias.

Evento propõe uso intensivo de hidrovias do Mercosul União pode não cumprir a meta 
fiscal anual, alertam consultores

Congresso recebe medida provisória que muda Fies

Senador Fernando Bezerra Coelho (C) afirmou que acompanhará a tramitação do projeto para garantir sua aprovação

Seminário discutiu tema com órgãos públicos nacionais e parlamentares do bloco
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 A VALORIzAçãODA VOz e 
da imagem da mulher negra 
deu o tom na 44ª edição do 
Pauta Feminina, iniciativa 
da Procuradoria Especial da 
Mulher no Senado e parceiros. 
O debate foi mediado pela 
deputada Luciana Santos 
(PCdoB-PE), uma das quatro 
mulheres que presidem par-
tidos no Brasil.

Com o tema “Mulheres 
negras, trilhando caminhos 
para a igualdade”, a ativi-
dade aconteceu no “julho 
das pretas”, mês em que se 
comemora no dia 25 tanto o 
Dia Internacional da Mulher 
Negra Latino-Americana e 
Caribenha quanto o Dia Na-
cional de Tereza de Benguela 
e da Mulher Negra, definido 
pela Lei 12.987/2014, da ex-
-senadora Serys Slhessarenko.

A cineasta Flora Egécia 
abordou o papel do audiovi-
sual como uma ferramenta de 
empoderamento das mulheres 
negras. Diretora do filme Das 
Raízes às Pontas, ela falou 
sobre a elaboração do filme, 
realizado a partir de convite 
da professora Débora Tatiana 
de Morais, que trabalhava a 
relação das pessoas negras 
com seus cabelos como forma 
de explorar possibilidades de 
aplicação, na rede pública 
do Distrito Federal, da Lei 
10.639/2003, que obriga o 
ensino de história e cultura 

afro-brasileira.
Acompanhada de outras 

representantes do Coletivo de 
Mulheres com Deficiência do 
Distrito Federal, a ativista Agna 
Alves falou sobre sua história. 
Nordestina, mãe de dois filhos, 
lidava com uma barraca de 
frutas na feira, antes de ficar 
paraplégica, há três anos.

De acordo ela, foi conver-
sando com o filho, que lhe 
perguntou o que faria agora 
que acumulava mais uma 
vulnerabilidade — negra, 
pobre, deficiente — que teve 
um estalo:

— Eu preciso tomar posse 
daquilo que sou, que tenho e 
que  represento.

Empoderamento
Agna defendeu que as mu-

lheres têm que empoderar 
umas às outras, como ocorre 
no Coletivo das Mulheres com 
Deficiência criado há pouco 
mais de um ano, nascido de 
iniciativa de uma mulher bran-
ca com deficiência intelectual.

A diretora de Jornalismo da 
Secretaria de Comunicação 
Social do Senado (Secom), 
Ester Monteiro, que disse que 
fez radiojornalismo “para ficar 
escondida”, superou a timidez 
para fazer um relato emocio-
nante das raízes da família. Ela 
leu trechos do preâmbulo do 
livro Minha Vida, meu Minis-
tério, escrito por um tio-avô, 

Juracy José Sias Monteiro, que 
ao morrer era o mais antigo 
pastor metodista do Brasil. 
Bisneto de suíços, neto de 
espanhol, casado com uma 
mineira de cor negra, Juracy 
descreveu com grande argúcia 
o racismo brasileiro:

— Parece-me que as autori-
dades, tratando de documen-
tos oficiais, por deferência, 
dizem que somos de cor parda, 
mas o velho adágio diz que 
quem de branco escapa, de 
negro não passa.

Ester narrou o início da 
trajetória dela em Brasília, 
durante a Constituinte de 
1988, intermediada pela então 
deputada Anna Maria Rattes. 

Num contexto de grande 
efervescência política, ela se 
familiarizou com a luta política 
das mulheres e dos negros por 
políticas afirmativas como 
vetores de construção de uma 
sociedade mais justa.

Nascida na Guiné-Bissau, 
a associada do Programa 
de Liderança e Participação 
Política da ONU Mulheres no 
Brasil, Eunice Borges, resgatou 
os marcos internacionais dos 
quais o Brasil é signatário 
como integrante das Nações 
Unidas. Ela partiu da Decla-
ração e do Plano de Ação da 
Conferência de Durban, na 
África do Sul — que considera 
“principal documento da so-
ciedade civil no que se refere à 
promoção da igualdade racial” 
— e chegou às metas do de-
senvolvimento sustentável da 
Agenda 2030, passando pela 
definição da Década Interna-
cional dos Afrodescendentes 
(2015–2024).

Rainhas
A gerente de Comunicação 

da Secretaria de Cultura do 
Distrito Federal, Joceline 
Gomes, leu cordel escrito 
por Jarid Arraes dedicado a 
Tereza de Benguela, rainha 
do quilombo localizado nas 
cercanias da primeira capital 
do estado de Mato Grosso, Vila 
Bela da Santíssima Trindade, 
que durou cerca de 25 anos, até 
ser destruído em 1770.

Convidada para a audiên-

cia, Jarid enfrenta problema 
de saúde que a impediu de 
comparecer. No cordel, ela 
destaca o desenvolvimento 
tecnológico e político do 
quilombo, que possuía um 
parlamento e dominava a 
técnica de fundição de metal, 
transformando correntes e 
armas em instrumentos de 
trabalho.

Joceline narrou os desafios 
que enfrenta pelo racismo, 
com pessoas que apontam 
para seu cabelo ou mesmo 
tocam sem sua permissão.

— Isso é herança da escra-
vidão: as pessoas acham que 
o seu corpo negro é um corpo 
público que você pode tocar.

Para ela, o movimento de cri-
minalização do funk pode ser 
comparado a atitudes seme-
lhantes já tomadas no passado 
em relação ao samba e a capo-
eira. Joceline disse que, apesar 
da Lei 10.639/2003, ainda há 
forte reação de professores 
em trabalhar elementos da 
cultura da diáspora, como 
instrumentos de percussão.

Segundo ela, o resultado 
dessa cultura escolar está 
manifesto no imenso estrago 
na subjetividade de crianças 
negras, levadas a acreditar que 
descendem de escravos e que 
“alienígenas” é que devem ter 
feito coisas como as pirâmides:

— Somos descendentes de 
reis e rainhas, de pessoas que 
descendem dos criadores da 
civilização humana.

Promovida pela Procuradoria da Mulher do Senado, Pauta Feminina discutiu caminhos para a igualdade racial, valorizando a imagem e incentivando o empoderamento

Debatedoras propõem união contra preconceito

Diretora de Jornalismo do Senado, Ester Monteiro fala em audiência presidida pela deputada Luciana Santos (4ª à esq.) 
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Foi inaugurada ontem a ex-
posição de fotografia Mulheres 
Negras no Senado Federal, em 
exibição na intranet da Casa. 
A exposição reúne fotógrafos 
voluntários e 35 mulheres 
negras que trabalham no 
Senado. De acordo com 
relatório do Programa Pró-
-Equidade de Gênero e Raça 
do Senado, entre as servidoras 
efetivas, apenas uma (21%) 
em cinco é negra, ao passo 
que as mulheres negras são 
58% das terceirizadas, 55% 
das estagiárias, 53% das jo-
vens aprendizes e 33% das 
comissionadas.

Uma das fotografadas, Rai-
milda Bispo, disse que estava 

vivendo, durante a audiência 
pública, um “momento de 
rainha”, mas que sua história 
no Senado “tem muito mais 
de história de escrava”. Em seu 
primeiro trabalho dentro da 
Casa, ela ouviu alguém dizer: 
“Nossa, esta secretaria vai 
de mal a pior, tem até negra 
 trabalhando”.

Outra modelo negra da 
exposição, Regina Sousa (PT-
PI) disse que ouviu ofensas 
em Plenário, feitas por um 
senador incomodado com 
sua aparência e seu cabelo. 
Bisneta de escravos, a sendora 
deixou uma mensagem:

— A gente precisa encontrar 
nossas semelhanças para 

atuar juntas e não procurar 
nossas diferenças.

Entre as participantes da 
audiência, estavam a dire-
tora de Ações Afirmativas da 
Subsecretaria de Políticas 
para Mulheres do DF, Rosi-
meri Pereira; a cineasta Tânia 
Fontenele; a ex-presidente do 
Conselho Estadual da Mulher 
de Goiás Flávia Fernandes; a 
terapeuta Elce Guimarães; a 
consultora Lúcia Félix; a jor-
nalista Margarida Chaulet;  a 
secretária-geral da Federação 
Nacional das Trabalhadoras 
Domésticas, Creuza Ma-
ria Oliveira; e a consultora 
Gabriela  Bastos, do Banco 
Mundial.

Inaugurada exposição virtual Mulheres Negras no Senado
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Qual a sua opinião 
sobre o projeto? 
Vote em: 

http://bit.ly/PLS91-2017

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

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

O BRASIL DEVERÁ ter novos 
embaixadores no México e 
em Gana. Mauricio Carvalho 
Lyrio e Maria Elisa Teófilo de 
Luna foram aprovados ontem 
na Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional e 
seguem para o Plenário.

As negociações entre Brasil 
e México visando ao aprofun-
damento do acordo de com-
plementação econômica entre 
os países continuam em ritmo 
acelerado. O tema foi destaque 
na sabatina de Lyrio ontem. A 
indicação (MSF 34/2017) para 
chefiar a embaixada brasileira 
na Cidade do México foi apro-
vada por unanimidade.

As negociações sobre a 
complementação econômica 
serão retomadas na capital 
mexicana em agosto, dando 
sequência a reuniões reali-
zadas em Brasília em junho. 
Ele informou aos senadores 
a posição oficial brasileira, 
de efetivar um acordo de livre 
comércio com o México. O 
diplomata observou, porém, 
que o Brasil enfrenta resistên-
cias, especialmente do setor 
agrícola daquele país.

— Trabalhamos com ousa-
dia nesse ponto. Queremos um 
acordo o mais amplo possível 
com o México. Nosso objetivo 
é efetivar a tarifa zero para a 
maioria dos produtos — disse.

Com a ampliação do acor-
do, o Brasil quer ter no setor 
agrícola o mesmo acesso ao 
mercado mexicano que já 
possuem os Estados Unidos, 
o Canadá e a União Europeia, 
mas a demanda brasileira não 
se restringe à agricultura, e as 
negociações, adiantou, tam-
bém avançam nos setores de 
calçados e têxteis. A expecta-
tiva é de que a nova versão do 
acordo esteja concluída até o 
final do ano.

Nafta
Lyrio afirmou que o Brasil 

trabalha para estabelecer 
conexões econômicas con-
solidadas e duradouras com 
o México, que independam 
das oscilações nas relações 
políticas e comerciais daquele 
país com os EUA. A expli-
cação foi dada em razão de 
questionamentos de diversos 
senadores quanto às renego-
ciações em torno do Acordo de 
Livre Comércio da América do 
Norte (Nafta), uma promessa 
de campanha do presidente 
Donald Trump.

As negociações relativas ao 
Nafta também serão retoma-
das em agosto, mas o Brasil 
não pode dar como certo que 
resultarão em acesso menor 
dos mexicanos ao mercado 
dos EUA, abrindo espaço para 

os produtos brasileiros.
— O México é muito de-

pendente da agricultura dos 
Estados Unidos; 70% do que 
eles consomem vêm de lá. Mas 
por enquanto não podemos 
prever se esses países chega-
rão ao ponto de uma disputa 
comercial, com imposição 
ampla de tarifas — disse.

O diplomata acrescentou 
que diversos setores indus-
triais e exportadores dos EUA, 
que têm grande relevância 
econômica, já estão pressio-
nando o governo norte-ame-
ricano para que não altere o 
atual modelo do Nafta.

Relações com a África
O continente africano é 

percebido hoje nos meios 
econômicos e diplomáticos 
mundiais como “a última 
fronteira do capitalismo”, e 
o Brasil precisa superar gar-
galos nas suas relações com 
os países africanos para que 
participe de maneira mais 
efetiva deste processo. Esse 
foi o ponto defendido por 
Maria Elisa Teófilo de Luna na 
sabatina em que foi aprovada 
para o cargo de embaixadora 
do Brasil em Gana.

Um dos pontos abordados 
foi a atuação das empresas 
brasileiras de engenharia na 
África, que têm sofrido para 

manter seus projetos. Arman-
do Monteiro (PTB-PE) disse 
que elas já estão tendo que 
recorrer a financiamentos com 
terceiros, devido à criminali-
zação que passou a ocorrer 
em torno das linhas de crédito 
com o BNDES.

— Já estamos perdendo es-
paço e podemos perder ainda 
mais espaço no comércio 
mundial, principalmente na 
área de serviços de engenha-
ria. Justamente numa área em 
que temos uma enorme ex-
pertise, estão criminalizando 
o suporte que o BNDES dá a 
esse processo — alertou.

Ele acrescentou que ocorre 
no Brasil o exato oposto do 
que se verifica na China e na 
Turquia, cujos governos conti-
nuam apoiando suas empresas 
em projetos de  infraestrutura 
na África.

A diplomata concordou 
com a visão expressada pelo 
senador, acrescentando que 
Acra, a capital de Gana, teve o 
urbanismo transformado para 
melhor nos últimos anos por 
causa das inúmeras obras de 
empresas brasileiras.

Manufaturados
Maria Elisa destacou que 

o Brasil precisa estabelecer 
uma política consistente e 
estruturada de internacionali-

zação de companhias médias 
e pequenas, passando neces-
sariamente por programas 
oficiais de apoio por meio de 
linhas de crédito. Esse modelo 
permitiria ao Brasil otimizar a 
participação no processo de 
desenvolvimento da África.

Ela reforçou a argumenta-
ção, lembrando que tanto em 
Gana como em outros países 
africanos, o Brasil consegue 
ter uma pauta de exportação 
com presença significativa de 
produtos industriais ou ma-
nufaturados, especialmente 
do setor agrícola.

No que se refere aos produ-
tos alimentícios brasileiros, 
por exemplo, a diplomata 
lamentou que muitos chegam 
a Gana por meio de empresas 
dos Emirados Árabes Unidos. 
Ela acrescentou que esses 
produtos têm muito mais 
identificação com o gosto dos 
ganeses e de outras nações 
africanas do que os produtos 
europeus, que são mais pala-
táveis nos climas frios.

Caso tenha a indicação con-
firmada em Plenário, Maria 
Elisa anunciou que outra 
prioridade será a reconstru-
ção da Casa Brasil em Acra, 
que fica num bairro pobre da 
cidade. Essa casa também é 
conhecida como Casa Tabon 
e serviu como a primeira casa 
de ex-escravos brasileiros que 
retornaram à África ainda no 
século 19.

Acordos
A CRE também aprovou 

ontem a adesão do Brasil 
ao Acordo Internacional 
do Cacau (PDS 46/2017) e 
ao Acordo Constituinte do 
Centro de Informação para a 
Comercialização de Produtos 
Pesqueiros na América Latina 
(PDS 11/2017). Também foi 
aprovado um acordo de co-
operação técnica ente Brasil 
e Etiópia (PDS 87/2016). To-
dos seguem para análise do 
 Plenário do Senado.

Nomes de novos embaixadores para 
México e Gana vão para o Plenário
Mauricio Carvalho Lyrio e Maria Elisa Teófilo de Luna foram aprovados ontem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Em audiência presidida por Collor (C), Maria Elisa falou sobre as relações com a África e Lyrio sobre acordos comerciais
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O Projeto de Lei do Se-
nado 224/2017 modifica 
o Estatuto do Desarma-
mento (Lei 10.826/2003) 
e cria uma nova condição 
para o posse de armas: a 
residência na zona rural. 

Do senador Wilder Mo-
rais (PP-GO), o projeto 
aguarda a escolha do 
relator na Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ).

De acordo com o proje-
to, terão direito à posse de 
arma as pessoas residen-
tes na zona rural maiores 
de 21 anos que satisfaçam 
as mesmas exigências já 
presentes no Estatuto do 
Desarmamento para o 
caçador de subsistência. 
Ou seja, deve apresentar 
documento de identifica-
ção pessoal, comprovar 
morar em área rural e ter 
bons antecedentes.

A diferença principal 
está no fato de que atual-
mente o porte é permitido 
apenas aos maiores de 25 
anos que comprovarem 
a necessidade da arma 
para a caça, enquanto o 
projeto tem o objetivo 
de permitir a posse (não 
o porte) de arma para 
maiores de 21 anos pelo 
fato de residirem em área 
rural, independentemen-
te de precisarem ou não 
da arma para garantir a 
subsistência alimentar.

De acordo com o autor 
do projeto, em geral as 
áreas rurais do país estão 
distantes dos postos po-
liciais, o que deixa seus 
moradores vulneráveis a 
ataques de criminosos e 
animais silvestres.

Wilder argumenta que 
o estatuto não conseguiu 
reduzir o número de mor-
tes causadas por armas de 
fogo, de modo que não 
se poderia “estabelecer 
uma relação de causali-
dade entre o número de 
armas de fogo em posse 
de civis e o número total 
de homicídios”.

Projeto autoriza 
posse de arma 
para moradores 
da zona rural

dê suA opinião

México

 » Área: 1.964.375 km2

 » Capital: Cidade do México
 » População: 123 milhões
 » PIB per capita: US$ 18.900
 » Exportações brasileiras: 
US$ 380 milhões
 » Importações brasileiras: 
US$ 395 milhões

Fonte: CIA World Factbook e investexportbrasil.gov.br

Gana

 » Área: 238.533 km2

 » Capital: Acra
 » População: 26,9 milhões
 » PIB per capita: US$ 4.400
 » Exportações brasileiras: 
US$ 191 milhões
 » Importações brasileiras: 
US$ 13,8 milhões

Fonte: CIA World Factbook e investexportbrasil.gov.br
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APENAS QUATRO EMPRE-
SAS no mundo produzem 
insumos para remédios que 
têm como princípio ativo a 
penicilina, antibiótico não 
mais protegido por patente e 
com baixo retorno econômico, 
inclusive para os laborató-
rios nacionais que fabricam 
medicamentos a partir dessa 
matéria-prima. Esse contexto 
explica o quadro de desestí-
mulo à produção e a atual crise 
de abastecimento, segundo 
convidados de audiência 
pública ontem na Comissão 
de Direitos Humanos (CDH).

A escassez do medicamento, 
tanto na rede pública quanto 
em farmácias, tem sido apon-
tada como causa importante 
do crescimento de casos de 
sífilis e outras infecções facil-
mente tratadas com penicilina. 
O problema, que está ocor-
rendo também em diversos 
países, motivou o senador 
José Medeiros (PSD-MT) a 
convidar autoridades da área 
de saúde e representantes do 
mercado para analisar reflexos 
e alternativas de soluções.

— Temos nesses últimos 
tempos dificuldades imensas 
para as pessoas terem acesso 
a esses medicamentos. Como 
não é prioridade internacio-
nal, não tem se tornado pauta 
muito importante na mídia 
nem para ninguém — disse.

Garantia até 2018
Apesar da crise, a represen-

tante do Ministério da Saúde, 
Lorena Brito Evangelista, 
afirmou que o abastecimento 
do sistema público de saúde 
em todo o país está garantido 
até 2018. Neste momento, 
informou Lorena, a pasta está 
providenciando a aquisição 

de 2,4 milhões de frascos de 
penicilina, com investimento 
estimado em R$ 12 milhões.

— A meta é ofertar o medica-
mento de forma centralizada 
para atender todos os casos 
de sífilis detectados no Brasil.

Ela relatou as medidas ado-
tadas a partir de 2015 pelo 
ministério para enfrentamento 
à crise surgida naquele ano. O 
ministério, disse, passou a fazer 
compras centralizadas para 
atender estados e municípios.

A estabilidade da política 
foi reforçada com a inclu-
são do medicamento no 
“componente estratégico” 
de assistência farmacêutica 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com isso, a União 
assumiu a responsabilidade 
formal pelo abastecimento, 
já que os municípios vinham 
encontrando dificuldades de 
adquirir o medicamento com 
repasse direto de recursos.

Uma das aquisições de 
emergência em 2015 foi feita 
no exterior, via Organização 
Panamericana de Saúde 
(Opas), envolvendo a compra 
de 2 milhões de frascos de 
benzilpenicilina benzatina, 
apontada como a formulação 
mais difícil de ser encontrada. 
Outra foi com um laboratório 
brasileiro que ainda tinha uma 
partida residual. Nas duas 
operações, o governo gastou 
mais de R$ 3 milhões.

Em 2016, a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) publicou resolução 
que dispensou laboratórios 
nacionais do exigido registro 
de insumo farmacêutico ativo 
(IFA) para benzilpenicilina. 
Com essa medida, segundo 
Lorena, os laboratórios ti-
veram mais facilidade para 
importar insumos e aumentar 
a produção, o que possibilitou 
a nova aquisição emergencial 
de mais 230 mil frascos do an-
tibiótico, dessa vez na forma 
de benzilpenicilina potássica, 
usada no tratamento da sífilis 
congênita em bebês.

Registro
Coordenadora de Registro 

de Insumo Farmacêutico 
Ativo, da Anvisa, Patrícia Cas-
tilho explicou que o registro 
IFA serve para assegurar as 
boas práticas de fabricação 
e a qualidade final dos remé-
dios. Ela disse que a dispensa 
concedida para o insumo 
benzilpenicilina, de caráter 
temporário, foi feita diante da 
crise de abastecimento e do 
problema de saúde pública 
que é a sífilis.

Hoje existem 238 registros de 
insumos farmacêuticos ativos 
válidos na Anvisa, informou. 
Ela destacou a entrada de 17 
pedidos de dispensa de regis-
tros, 11 dos quais relacionados 
a benzilpenicilinas, o que 

demonstra que essa é uma 
matéria-prima sensível. 

Patrícia advertiu ainda 
que as dificuldades que de-
terminaram a dispensa da 
certificação estão cessando 
e que os fabricantes terão de 
se adequar.

Mercado
Aspectos de mercado re-

lacionados à produção de 
penicilinas foram abordados 
por outros dois convidados, 
um deles Arthur Covacevick, 
da empresa Nord Regulatorial, 
que presta consultoria em pro-
cessos de registro de produtos 
em órgãos públicos. Segundo 
ele, das quatro empresas que 
hoje produzem insumos, uma 
é da Áustria e três são chinesas. 
Como a droga ficou muito ba-
rata, mesmos essas empresas 
limitaram sua produção a 20% 
da capacidade.

— Isso faz com que o mundo 
sofra com o desabastecimento, 
especialmente os países mais 
pobres. Essa crise tem causado 
o aumento da sífilis, inclusive 
no Brasil, onde a gente nem 
mais ouvia falar da doença.

Covacevick observou que 
um dos registros de comer-
cialização de insumo negados 
pela Anvisa foi de uma das 
empresas da China. Nesse 
caso, foi constado que a fábrica 
não operava de acordo com as 
normas sanitárias brasileiras. 

A seu ver, é pouco provável que 
uma empresa decida produzir 
no Brasil, devido ao alto valor 
do investimento inicial e dos 
custos na fase de produção, 
em comparação com os baixos 
preços do remédio, submeti-
dos a controles no país.

— O maior problema é mes-
mo a concorrência chinesa. 
Todos sabemos que a mão de 
obra lá é extremente barata e, 
assim, eles conseguem pro-
duzir por valor muito inferior. 
Aqui o lucro é baixíssimo. 
É praticamente impossível 
concorrer com os chineses.

Para Pedro Bernardo, da 
Associação da Indústria Far-
macêutica de Pesquisa (In-
terfarma), as condições de 
concorrência são difíceis, seja 
pelo alto custo dos investi-
mentos e impostos. Destacou 
ainda a insegurança jurídica 
decorrente da mudança ines-
perada das regras regulatórias 
e o controle de preços.

No caso das penicilinas, 
disse que a entidade vinha 
defendendo a liberação dos 
preços ao mercado como for-
ma de estimular a ampliação 
da oferta dos medicamentos. 

Ele destacou também que 
em 2015 foi aprovado au-
mento, mas insuficiente para 
corrigir a defasagem. Segundo 
ele, o reajuste foi de 70%, en-
quanto a inflação acumulada 
chegava quase a 120%.

Medida provisória cria fundo de apoio  
a projetos de infraestrutura no país

Sancionada prioridade especial no 
atendimento médico para maiores de 80

Entrou em vigor ontem a Medida 
Provisória (MP) 786/2017, que cria 
um fundo com recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) 
para apoiar a elaboração de projetos 
de infraestrutura no país.

O texto autoriza a União a destinar 
recursos para fundo de financiamento 
de serviços técnicos profissionais es-
pecializados, necessários para apoiar 
a estruturação e o desenvolvimento 
de projetos de concessão e parcerias 
público-privadas (PPPs) da União, dos 
estados e dos municípios. 

O valor máximo para os recursos 
será de R$ 180 milhões.

Serão dispensadas de licitação as 
empresas beneficiárias do fundo que 

realizarem esses serviços de apoio 
a projetos de concessão e PPPs em 
infraestrutura. Essa dispensa poderá 
ocorrer apenas uma vez.

Entre outros dispositivos, a MP altera 
a Lei 11.578/2007, sobre os recursos 
para o PAC, e a Lei 12.712/2012, que 
criou a Agência Brasileira Gestora 
de Fundos Garantidores e Garantias 
(ABGF).

A MP foi editada na quarta-feira 
pelo presidente da República, Michel 
Temer, e foi publicada ontem no Diário 
Oficial da União. Para virar lei, precisa 
ser analisada por uma comissão mista 
do Congresso Nacional e depois pelos 
Plenários da Câmara dos Deputados 
e do Senado.

Idosos com mais de 80 anos de idade 
já têm direito a prioridade especial. En-
trou em vigor ontem a Lei 13.466/2017, 
sancionada pelo presidente da Repú-
blica na quarta-feira e publicada ontem 
no Diário Oficial da União.

A lei decorre do Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) 47/2015, aprovado no 
Senado em junho. Os senadores não 
fizeram mudanças no texto, que foi 
votado de forma simbólica.

A partir de agora, idosos acima de 80 
anos terão prioridade em atendimentos 
de saúde, exceto em emergências, e 
em processos judiciais.

O autor, deputado Simão Sessim 
(PP-RJ), justifica que o aumento da 
expectativa de vida e a formação de 

um grupo populacional com mais de 
80 anos, com características de vulnera-
bilidade mais acentuadas, demandam 
reconhecimento especial por parte do 
poder público.

Ao defender a proposta na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), o senador Sérgio 
Petecão (PSD-AC) disse que os maiores 
de 80 anos merecem cuidados especiais 
e proteção em lei.

— Não restam dúvidas quanto à 
maior fragilidade daquelas pessoas 
octogenárias, bem como ao fato de 
que elas decerto poderão contar com a 
compreensão daquelas outras pessoas 
idosas que ainda não atingiram tão 
significativa idade.

Debate: falta de penicilina afeta saúde pública
Antibiótico, usado para tratar 
sífilis e outras infeccções, 
está escasso no mundo todo. 
Ministério da Saúde garante 
remédio até 2018 no país

Audiência coordenada por Medeiros (C) discutiu, com Lorena Evangelista (E), Pedro Bernardo, Patricia Castilho e Arthur Covacevick, crise por escassez de remédio
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