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Plenário deve 
concluir votação 
sobre estupro
Proposta que torna esse crime inafiançável e imprescritível é uma das três PECs na 
pauta do Plenário, que também analisa mudança do ICMS para querosene de aviação

O Plenário deve concluir nesta sema-
na a votação da proposta que torna 
o crime de estupro imprescritível 

e inafiançável. Também estão na pauta 
outras duas PECs — a que cria o Simples 
Municipal e pode ser votada em primeiro 
turno e a que institui as polícias penais 
estaduais e deve ser discutida — e dois 
acordos internacionais. O primeiro item 
da pauta é o projeto de resolução que ob-

jetiva baratear o custo do querosene de 
aviões para aumentar o número de voos 
ofertados no país. O projeto estabelece a 
redução de 25% para 12% no teto do ICMS 
do querosene de avião em todos os esta-
dos. Caso seja aprovado, o texto seguirá 
para promulgação. Os demais projetos a 
serem votados esta semana serão definidos 
em reunião dos líderes com o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, amanhã.  3Pauta da semana inclui projeto que reduz imposto de combustível da aviação

Seminário em 
Mato Grosso 
analisa logística 
de transporte

Evento da Comissão 
de Desenvolvimento 
Regional vai discutir 
hoje, em Cuiabá, so-
luções para a falta de 
ferrovias e as más con-
dições das rodovias no 
estado, que dificultam 
o escoamento da pro-
dução para portos do 
Norte e do Sudeste.  6

CPI da Previdência 
debate reforma 
com sindicalistas  8

Auxílio-doença 
para HIV pode ficar 
mais simples  3

Ministro falará 
sobre normas para 
explorar portos  6

Comissão de MP 
discute alterações 
em registro civil  3

Política pública 
deverá ter sistema 
de avaliação  7

ARQUIVO S
UNE ajudou a fazer últimos 
80 anos da história do país

Audiência hoje avalia mudanças 
na Previdência e no trabalho

Reforma política é destaque  
na pauta do segundo semestre

Entidade que representa 
os universitários do país, a 
União Nacional dos Estu-
dantes (UNE) completa 80 
anos nesta sexta-feira.

A UNE fez parte de alguns 
dos principais movimentos 
populares da história do 
Brasil, como a campanha O 
Petróleo É Nosso nos anos 

40, o combate ao regime 
militar nas décadas de 60 e 
70, as Diretas Já nos anos 80 
e a mobilização dos caras-
-pintadas em 1992.

Os senadores José Serra 
e Lindbergh Farias foram 
alguns dos participantes do 
movimento estudantil que 
presidiram a entidade.  4 e 5

As reformas previdenciária 
e trabalhista voltam a ser dis-
cutidas hoje em audiência 
pública interativa promovida 
pela Comissão de Direitos 
Humanos. Representantes 

do Ministério Público, da 
Justiça do Trabalho e de au-
ditores fiscais do Trabalho e 
da Receita vão debater com 
os senadores sobre gestão e 
contribuições.  8

A pauta do Congresso deve 
concentrar no início deste 
semestre propostas que al-
teram regras eleitorais. Uma 
delas cria fundo para finan-
ciamento de campanhas. 

Outra mudança pode ser na 
forma de escolher vereadores 
e deputados. Para valer já nas 
eleições de 2018, a reforma 
política precisa ser aprovada 
até o mês que vem.  7

Aldo Arantes (E), presidente da UNE em 1962, organiza caravanas culturais

Campanha eleitoral movimenta rua: financiamento de partidos pode mudar

Comissão, presidida por Regina Sousa (C), faz audiência para debater reformas

Wellington Fagundes diz que 
escoamento virou um desafio

Proposta amplia 
cobertura de 
telefonia móvel  6

Projeto busca dar 
garantias à atuação 
de marisqueiras  8
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A Consultoria de Orçamen-
tos, Fiscalização e Controle do 
Senado faz hoje uma oficina 
de apresentação do Siga Brasil 
Painéis em evento gratuito e 
aberto a toda a sociedade. O 
encontro, no Instituto Serze-
dello Corrêa, do Tribunal de 
Contas da União (TCU), co-
meça às 14h30. Não é preciso 
fazer inscrição prévia.

O Siga Brasil Painéis é a 
segunda geração da ferra-
menta de transparência or-
çamentária e controle social 
desenvolvida pelo Senado. 
Desde sua primeira fase, o 
Siga Brasil é o único sistema 
capaz de fazer a integração 
de bases de dados de vários 
órgãos públicos, cobrindo 
todo o ciclo orçamentário.

Simplificação
Como explica a consultora 

de Orçamentos Rita Santos, a 
primeira família do Siga Brasil 
já representava um avanço 
considerável na abertura das 
contas públicas à sociedade. 
Contudo, ainda se requeria do 
cidadão leigo o conhecimento 
das classificações orçamentá-
rias para que pudesse fazer 
consultas às bases de dados.

— Com os produtos da nova 
geração, esse requisito não é 

mais necessário, visto que a 
nova plataforma possibilita 
que o cidadão chegue aos da-
dos fazendo simples pesquisas 
textuais, com palavras-chave 
de seu interesse. A nova pla-
taforma embute, inclusive, 
um “dicionário” de termos, 
convertendo para a lingua-
gem orçamentária palavras 
que não constam da base de 
dados — afirma a consultora.

O consultor de Orçamento 
Orlando Cavalcante exemplifi-
ca a facilidade para pesquisar 
na nova versão do Siga Brasil.

— O cidadão interessado em 
saber quanto a União gasta 
em creches pode utilizar essa 
palavra para buscar os dados, 
não obstante a lei orçamen-
tária em nenhum momento 
referir-se a creches. Na lingua-
gem orçamentária, creches 
são referidas como “educação 
infantil”, mas o cidadão não 
mais precisará saber disso 
para acessar a informação. O 
sistema automaticamente faz 
a conversão — diz Cavalcante.

Séries plurianuais
Outra dificuldade supera-

da com os novos produtos, 
segundo os dois consultores, 
é a obtenção de séries plu-
rianuais dos gastos públicos, 

inclusive com a possibilidade 
de já obtê-los corrigidos pelo 
IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) ou 
como proporção do produto 
interno bruto (PIB).

As potencialidades da fer-
ramenta como suporte para 
elaboração legislativa, for-
mulação de políticas públicas 
e realização de pesquisas 
acadêmicas são incontáveis 
e continuarão crescendo à 
medida que novas bases de 
dados sejam incorporadas 
ao sistema, de acordo com 
Rita Santos.

Os organizadores da oficina 
de hoje ressaltam que é im-
portante que os participantes 
levem smartphone, laptop 
ou tablet, para que possam 
navegar no sistema simulta-
neamente com os palestran-
tes. Será a oportunidade, diz 
Cavalcante, de sanar dúvidas 
sobre a ferramenta e oferecer 
sugestões.

A COMISSãO DE Relações 
Exteriores e Defesa Nacional  
(CRE) debate hoje a situação 
internacional 25 anos após 
a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente 
— Rio 92. 

A audiência pública inte-
rativa faz parte do ciclo de 
debates O Brasil e a Ordem 
Internacional: estender pon-
tes ou erguer barreiras, que 
está no seu 9º painel: “Meio 
ambiente e relações interna-
cionais: o Brasil como ator 
global”. O debate está marcado 
para as 18h.

Para a audiência, foram 
convidados o ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Herman Benjamin, a ex-
-ministra do Meio Ambiente 
Izabella Teixeira, o professor 
da Uniceub Marcelo Dias 
Varella e o ex-presidente do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
Fernando Cesar Mesquita.

Soberania
Serão discutidas na audi-

ência também as conquistas 
dos regimes internacionais na 

área ambiental, os desafios 
para a sociedade interna-
cional relacionados à temá-
tica ambiental e se o meio 
ambiente é uma questão de 
soberania.

A audiência foi solicitada 
pelo presidente da Comis-
são de Relações Exteriores, 
senador Fernando Collor 
(PTC-AL).

O ciclo de debates da CRE 
ocorre quinzenalmente, às 
segundas-feiras. 

Na última edição do even-
to, o tema discutido foram a 
 migração e os refugiados.

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

Comissão debate legado da 
Rio 92 depois de 25 anos
Senadores e especialistas na área vão analisar conquistas e desafios internacionais desde a cúpula  
no Rio, considerada uma das principais conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente 

Comissão de Relações Exteriores, presidida por Collor (D), faz ciclo de debates sobre a nova ordem internacional

oficina mostra como acompanhar o orçamento

Procuradoria especial debate 
o papel da mulher no cangaço

A participação das mulhe-
res, mesmo que tardiamente, 
tornou o cangaço mais hu-
mano, reduziu os crimes de 
violência sexual e diminuiu 
a hostilidade ao grupo. A 
avaliação do pesquisador e 
cineasta baiano Manoel Neto 
foi apresentada na Roda de 
Conversa de quinta-feira, 
promovida pela Procurado-
ria Especial da Mulher do 
Senado. 

Manoel Neto é um dos di-
retores de Feminino Cangaço, 
documentário de 2016 que al-
cançou 100 mil visualizações 

no YouTube. Os cangaceiros, 
segundo ele, assimilaram 
com as mulheres técnicas de 
costurar e bordar.

— Os homens confeccio-
navam roupas e ornamentos 
que faziam questão de exibir 
com pompa.

O marco da participação 
feminina é a entrada de Ma-
ria Bonita para o grupo de 
Lampião, em 1929, quando 
tinha 18 anos de idade. Ela 
abriu a porta para cerca de 
60 mulheres, que sempre 
associavam seus nomes a um 
companheiro.

 `CdH  Foco em contribuições e gestão
9h Debate sobre as reformas  previdenciária 
e trabalhista. 

 `CdR/CSF  Logística em Mato grosso
9h  Em Cuiabá, audiência discute logística.

 `pLenáRio  Sessão não deliberativa
14h Sessão de discursos e avisos da Mesa. 

 `Cpi dA pReVidênCiA  Audiência
15h Audiência com representantes de apo-
sentados, auditores e policiais civis. 

 `CRe  o Brasil e o meio ambiente
18h Debate sobre o papel do Brasil nas 
questões globais do meio ambiente. 

 `Ci  exploração de portos e ferrovias
9h Audiência pública com o ministro dos 
Transportes, Maurício Quintella Lessa. 

 `CdH  direitos dos índios
9h30 Debate sobre os direitos dos  povos 
indígenas no Brasil. 

 `CAe  Comissão de Valores Mobiliários
10h Ente os 15 itens, indicação de Marcelo 
Santos Barbosa para presidente da CVM.

 `Ce  Semana de Valorização da Vida
11h Audiência sobre o PLS 163/2017, sobre 
a Semana de Valorização da Vida. 

 `CMA  exploração de recursos minerais
11h30 Na pauta, o PLS 63/2017, que agrava 
pena para exploração irregular de recursos 
minerais, e mais 16 itens. 

 `pARLASUL  Bolívia no Mercosul
14h30 Audiência sobre a adesão da  Bolívia 
ao Mercosul.  

 `Mp 776/2017  Registro de nascimentos
14h30 A comissão da MP, sobre regras para 
registrar nascimentos, faz debate.

 `Mp 777/2016  Contratos do BndeS
14h30 Audiência da comissão da MP, que 
cria taxa para contratos do BNDES.  

 `ReUniÃo de LÍdeReS  pauta
14h30 Reunião para definir votações.  

 `ConSeLHo de ÉTiCA  denúncia
15h Sorteio de relator da Denúncia 1/2017, 
contra as seis senadoras que ocuparam a 
mesa do Plenário durante a sessão em que 
foi votada a reforma trabalhista.

 `CCT  Radiodifusão
8h30 Entre os 28 itens, 18 são sobre 
 autorização de serviços de radiodifusão 

 `CdR  estâncias
8h30 Na pauta, o PLC 147/2015, sobre a 
classificação de estâncias, e mais 6 itens 

 `CAS  Agentes de saúde
9h  Audiência sobre o PLC 56/2017, que 
regula a profissão de agentes de saúde. 
 Depois, pauta de 13 itens 

 `CTFC  dados de internet móvel
9h Entre os 14 itens, o PLS 110/2017, que 
permite acumular saldo de dados de 
 internet móvel.  

 `Ce  Tecnologia e educação
10h Debate sobre tecnologia a serviço 
da educação.  

 `CRA  pesquisa agropecuária
14h Audiência sobre política de pesquisa 
agropecuária. 

 `VioLênCiA ConTRA A MULHeR  plano
14h30 Apresentação do plano de trabalho 
pela relatora, deputada Luizianne Lins. De-
pois, a comissão aprecia requerimentos.

 `Mp 776/2017  Registro de nascimentos
14h30 A comissão da MP, sobre registro de 
nascimentos, aprecia relatório. 

 `Mp 777/2016  Contratos do BndeS
14h30 A comissão da MP, que cria taxa 
 para contratos do BNDES, aprecia relatório. 

 `Mp 780/2017  débitos não tributários
14h30 A comissão da MP, sobre débitos não 
tributários, aprecia relatório. 

 `CAS  Tratamento de doenças raras
9h Audiência sobre o direito ao tratamento 
de pacientes com doenças raras.

 `SeSSÃo SoLene  80 anos da Une
9h Homenagem ao aniversário de 80 anos 
da União Nacional dos Estudantes. 

 `CSF  Futuro da democracia
18h Audiência interativa para debater o 
futuro da democracia no Brasil, o traba-
lho da Fundação Astrojildo Pereira, a de-
mocracia dos nossos tempos e o dilema da 
sua  construção no nosso país. 
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oficina de apresentação do 
Siga Brasil painéis

 �Hoje, das 14h30 às 17h
 } Instituto Serzedello Corrêa, do 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
Setor de Clubes Esportivos Sul, 
Trecho 3, Polo 8, Lote 3 – Brasília, DF

 � (61) 3316-5802 
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OS SENADORES DEVEM 
encerrar nesta semana a vota-
ção da proposta de emenda à 
Constituição que torna o crime 
de estupro imprescritível e 
inafiançável. Segundo a PEC 
64/2016, a possibilidade de pu-
nição pelo ato não se esgotará 
com o passar do tempo e não 
será possível ao criminoso ser 
liberado para aguardar julga-
mento em liberdade mediante 
pagamento de fiança.

Atualmente, o tempo de 
prescrição dos crimes de es-
tupro pode se estender a até 
20 anos. Em caso de estupro 
de vulnerável (menor de 14 
anos de idade), a contagem 
só começa após a vítima com-
pletar 18 anos. Do senador 
Jorge Viana (PT-AC), a PEC foi 
aprovada em primeiro turno 
no mês passado, com relatório 
de Simone Tebet (PMDB-MS).

O primeiro item da pauta 
de votações do Plenário, no 
entanto, é o projeto de reso-
lução que objetiva baratear o 
custo do querosene de aviões 
para aumentar o número de 
voos ofertados no país. O PRS 
55/2015 foi apresentado por 

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
para unificar a alíquota do 
ICMS incidente sobre o que-
rosene de aviação. O projeto, 
que também foi assinado por 
outros 40 senadores, estabele-
ce a redução de 25% para 12% 
no teto do ICMS do querosene 
de avião em todos os estados. 
O tributo incide apenas so-
bre os voos domésticos, ou 
seja, as companhias aéreas 

estão isentas de pagá-lo nas 
viagens internacionais. Caso 
seja aprovado, o texto seguirá 
para promulgação.

Outras duas PECs e dois 
acordos internacionais tam-
bém estão pautados.

A PEC 77/2015 pode ser 
votada em primeiro turno no 
Plenário. A proposta cria o 
Simples Municipal, um regime 
simplificado de prestação de 

contas para os pequenos mu-
nicípios. A PEC, de Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), flexi-
biliza normas de prestação de 
contas e cria um tratamento 
jurídico especial para evitar 
que esses municípios percam 
o acesso a recursos públicos 
federais por dificuldades 
operacionais próprias da 
sua estrutura administrativa, 
menos desenvolvida. O relator 

é Romero Jucá (PMDB-RR).
Também poderá haver 

sessões de discussão da PEC 
14/2016, que transforma a 
carreira dos agentes peni-
tenciários em uma carreira 
policial e institui as polícias 
penais estaduais. De autoria 
do senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB), a PEC acrescenta 
essas polícias ao rol dos ór-
gãos do sistema de segurança 
pública e determina como 
competência dessas novas 
instâncias a segurança dos 
estabelecimentos penais e a 
escolta de presos.

Também na pauta está o 
projeto de decreto legislativo 
que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Técnica com a 
Etiópia, assinado em Adis Abe-
ba, em 2012 (PDS 87/2016). 
Há ainda o PDS 20/2017, que 
aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Técnica com 
Myanmar, assinado em Nay 
Pyi Taw, em 2013.

Os demais projetos a serem 
votados serão definidos ama-
nhã, em reunião dos líderes 
com o presidente do Senado, 
Eunício Oliveira.

PEC com esse objetivo está na pauta do Plenário desta semana, que também deve avaliar mudanças no ICMS do querosene de aviação e criação do Simples Municipal 

Estupro pode se tornar crime inafiançável
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Simone Tebet, que relatou proposta sobre crime de estupro, já aprovada em primeiro turno, e o autor da PEC, Jorge Viana

A  Me d i d a  P rov i s ó r i a 
793/2017, que permite a re-
negociação dos débitos dos 
produtores rurais com o Fun-
rural e reduz a alíquota da con-
tribuição social a partir de 1º de 
janeiro de 2018, deve começar 
a ser analisada em breve pelo 
Congresso em comissão mista 
a ser criada. A MP foi publicada 
na semana passada no Diário 
Oficial da União.

O Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural (Fun-
rural) é a contribuição paga 
à Previdência Social pelos 
produtores rurais pessoa física 

que empregam trabalhado-
res. A alíquota incide sobre 
a receita bruta decorrente da 
comercialização.

Em 2011, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) considerou a 
contribuição inconstitucional. 
Em março deste ano, em novo 
julgamento, o STF mudou o 
entendimento e autorizou a 
cobrança, decisão que tem 
repercussão geral. Entre os 
dois julgamentos, milhares de 
produtores rurais ganharam 
liminares na Justiça contra o 
tributo, o que gerou um pas-
sivo, boa parte depositado em 

contas judiciais.
A edição da medida provi-

sória já era esperada. Desde a 
decisão do Supremo, a Frente 
Parlamentar da Agricultura 
(que reúne deputados e sena-
dores) e integrantes do setor 
rural vinham negociando com 
o governo uma saída para o 
passivo existente.

Parcelamento
A MP cria o Programa de 

Regularização Tributária 
Rural (PRR), que permite a 
renegociação dos débitos 
dos produtores rurais e dos 

adquirentes da sua produção 
(como frigoríficos, laticínios e 
cooperativas) com a Receita 
e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), 
até 30 de abril.

Os interessados devem 
protocolar a adesão até 29 
de setembro. O ato implica a 
confissão da dívida e a desis-
tência de qualquer recurso 
administrativo ou judicial 
contra a cobrança do Funrural.

O produtor poderá pagar o 
débito em até 180 parcelas. 
A MP estabelece ainda que, 
caso o produtor que aderir ao 

programa deixe de produzir 
ou não tenha receita bruta por 
período superior a um ano, o 
valor da prestação mensal será 
equivalente ao saldo do débito 
dividido pela quantidade de 
meses que faltarem para com-
plementar 176 meses.

A Receita e a PGFN publi-
carão, em até 30 dias, um ato 
regulamentando o PRR.

Além de tratar da regulari-
zação, a MP reduziu a alíquota 
do Funrural, dos atuais 2,1% 
sobre a receita bruta de venda 
para 1,3%. 

Com Agência Câmara

A medida provisória que 
permite incluir na certidão de 
nascimento o município de 
residência da mãe como na-
turalidade do filho será tema 
de audiência pública interativa 
amanhã na comissão mista 
que debate o texto. 

A justi f icativa da MP 
776/2017 é que em pequenas 
cidades  faltam maternidades, 
obrigando as mães a dar à luz 
em outros locais. 

Na quarta, a comissão vota 
a proposta, que teve o prazo 
prorrogado até 7 de setembro.

A relatora da proposta, que 
altera a Lei de Registros Pú-
blicos, é a senadora Regina 
Sousa (PT-PI) 

Para o debate, foram con-
vidados representantes da 
Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil, da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da Repú-
blica, do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), do Comitê 
Gestor do Sistema Nacional 
de Informações de Registro 
Civil e da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais..

Portadores do vírus HIV 
podem ser dispensados de 
avaliação médica para ma-
nutenção de auxílio-doença. 
Para isso, projeto de Paulo 
Paim (PT-RS) modifica a lei 
que trata dos planos e bene-
fícios da Previdência Social 
(PLS 188/2017).

Dados da United Na-
tions Program on HIV/Aids 
(Unaids) Brasil divulgados 
em 2016 revelam que mais 
de 830 mil brasileiros têm 
HIV. É garantido por lei o 
auxílio-doença a pessoas 
soropositivas, mesmo que 
não tenham contribuído 
com a Previdência no prazo 
mínimo de um ano.

Para Paim, não faz senti-

do convocar para exames 
 pessoas com a doença. 

“A convocação para ava-
liação de suas condições e 
manutenção do benefício, 
além de representar um 
constrangimento, é preju-
dicial para o seu tratamento, 
dado que pode envolver uma 
interrupção de sua rotina 
terapêutica”, argumenta o se-
nador ao justificar o projeto.

A proposta tramita em 
caráter terminativo na Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS). Se for aprovada e não 
houver recurso para que 
seja votada pelo Plenário 
do Senado, poderá seguir 
para análise da Câmara dos 
Deputados.

Congresso analisará renegociação de dívida de produtor rural

Comissão debate novas regras para registro civil Pessoa com HIV poderá manter 
auxílio-doença sem reavaliação

Regina Sousa é relatora da MP que muda normas para registro de nascimento
  Veja na pág. 2 como acompanhar 

a audiência e participar do debate
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A HISTóRIA DO Brasil moder-
no não pode ser contada sem 
citar a participação da União 
Nacional dos Estudantes (UNE), 
entidade que representa os 
universitários do país, fundada 
em 1937 e que completa 80 anos 
nesta sexta-feira. 

Da campanha O Petróleo 
é Nosso na década de 1940, 
passando pelo enfrentamento 
à ditadura militar nos anos 60 
e 70, pelas Diretas Já nos anos 
80 e pela mobilização dos caras-
-pintadas na década de 1990, 
a UNE fez parte das principais 
mobilizações populares da his-
tória recente brasileira. 

Participaram do movimento 
estudantil pessoas como os 
senadores José Serra (PSDB-
SP) e Lindbergh Farias (PT-RJ), 
os poetas Vinicius de Moraes e 
Ferreira Gullar, o cineasta Cacá 
Diegues e o religioso Frei Betto.

O movimento estudantil teve 
suas origens em 1901, quando 
foi criada a Federação dos Es-
tudantes Brasileiros. A partir 
da Revolução de 1930, os estu-
dantes começaram a atuar em 
organizações como a Juventude 
Comunista e a Juventude Inte-
gralista. No Dia do Estudante, 11 
de agosto de 1937, o Conselho 
Nacional de Estudantes conse-
guiu consolidar o projeto de uma 
entidade. No encontro, no Rio, os 
jovens criaram a União Nacional 
dos Estudantes. Desde então, a 
UNE começou a se organizar 
em congressos anuais e a buscar 
articulação com outras forças da 
sociedade. 

Nos primeiros anos da UNE 

eclodiu a 2ª Guerra Mundial 
(1939-1945). Os estudantes 
opunham-se ao nazifascismo e 
pressionaram o ditador Getúlio 
Vargas a tomar posição na guerra.

Em 1942, os jovens se apossa-
ram da sede do Clube Germânia, 
na Praia do Flamengo, no Rio, 
reduto de militantes nazifas-
cistas que se tornaria a sede da 
entidade. No mesmo período, 
o Brasil entrava oficialmente na 
guerra contra o Eixo, formado por 
Alemanha, Itália e Japão. 

Naquele ano, o presidente Var-
gas, pelo Decreto-Lei 4.080/1942, 
oficializou a UNE como repre-
sentativa dos universitários. Em 
1945, no entanto, devido à morte 
de um estudante no Recife du-
rante um comício, a UNE rompeu 
com a ditadura do Estado Novo.

Petróleo
A partir de 1947, com o fim 

da guerra e a derrubada do 
Estado Novo, a campanha pelo 
monopólio estatal do petróleo 
movimentou o Brasil. A UNE 
foi protagonista, participando 
do movimento O Petróleo É 
Nosso, que durou até 1953, 
quando foi criada a Petrobras. 
A importância do movimento 
estudantil na época era grande 
e os questionamentos sobre as 
forças políticas no movimento 
eram constantes.

Documentos históricos guar-
dados no Arquivo do Senado 
mostram que, em outubro de 
1947, o senador Luís Carlos 
Prestes (PCdoB-DF) questionou 
o colega Hamilton Nogueira 
(UDN-DF) a respeito da UNE.

— Há dois ou três dias, jor-
nais cariocas publicaram sen-

sacionais declarações de um 
senador da República contendo 
acusações à União Nacional dos 
Estudantes. O senador Hamilton 
Nogueira afirmou que a UNE 
está eivada de comunistas. Tais 
palavras carecem de fundamento 
— disse Prestes.

— O nobre senador Carlos 
Prestes procura intrigar-me com 
os estudantes — reagiu Nogueira, 
afirmando que defendia o direito 
democrático de partidos comu-
nistas existirem e que tinha uma 
excelente relação com a UNE.

Na década de 1960, os univer-
sitários fundaram os diretórios 
centrais dos estudantes (DCEs) 
e os diretórios acadêmicos. A 
UNE participou da Campanha 
da Legalidade, pela posse de 
João Goulart. 

Em 1962, a organização re-
forçou sua ação no campo da 
cultura com a criação do Centro 
Popular de Cultura e da UNE Vo-
lante. João Goulart foi o primeiro 
presidente a visitar a UNE.

Ainda em 1962, a ação dos 
estudantes pela reforma univer-
sitária levou à decretação de uma 
greve geral nacional, paralisando 
a maior parte das 40 universida-
des brasileiras da época.

Comício
Em 1964, o então presidente da 

UNE e atual senador José Serra   
foi um dos principais oradores 
do comício da Central do Brasil, 
que defendia as reformas sociais 
no país e foi um dos episódios 
que antecederam o golpe militar. 
Hoje, Serra lembra que o quadro 
era muito diferente do atual.

— Havia cerca de 100 mil 
universitários no Brasil. Eles 
representavam apenas 1% dos 
jovens que estavam na idade de 
frequentar uma universidade. 
Eram politizados, liam muito e se 
dedicavam quase que somente 
aos estudos. Eu dava aulas par-
ticulares, mas não era como ter 
um emprego em tempo integral 
e frequentar a universidade à 

noite, o que muitos estudantes 
fazem hoje. Atualmente são 5 ou 
6 milhões de universitários com 
um perfil muito heterogêneo. Os 
debates e discussões que havia 
não se conseguem hoje. Hoje 
há mais segmentação e há as 
juventudes partidárias.

O senador conta que entrou 
no movimento quando estudava 
engenharia em São Paulo. Foi 
eleito para a União Estadual de 
Estudantes de São Paulo (UEE-
SP) e depois para a UNE.

— Era um momento tenso, 
de crise, mas eu dava muitas 
palestras, participava de gran-
des comícios. Me mudei para o 
Rio. Me lembro de ser acusado 
de agredir os militares porque 
critiquei João Goulart por ter no-
meado militares como ministros. 
Tínhamos aliados no Senado e 
na Câmara. Participávamos da 
Frente de Mobilização Popular 
[FMP] — narra Serra.

A FMP surgiu em 1962, com o 
objetivo principal de pressionar o 
presidente Goulart e o Congres-
so a adotar um programa que 
implantasse reformas de base. 
Participavam políticos como 
Leonel Brizola e Miguel Arraes. 

Regime militar
A primeira ação da ditadura 

militar ao tomar o poder em 
1964 e depor o presidente João 
Goulart foi metralhar, invadir 
e incendiar a sede da UNE, na 
noite de 30 de março para 1º de 
abril. Serra lembra que, nesse 
momento, foi considerado um 
agitador perigoso, mandado para 
fora do país por 14 anos, sem 
direito ao passaporte brasileiro.

Em novembro, o regime militar 
retirou legalmente a represen-
tatividade da UNE e das UEEs 
por meio da Lei 4.464/1964, que 
ficou conhecida como Lei Flávio 
Suplicy de Lacerda — o ministro 
da Educação na época.

A UNE passou a atuar na 
ilegalidade e organizou pas-
seatas nas principais capitais. 
Em 1968, estudantes e artistas 

engrossaram a passeata dos Cem 
Mil no Rio de Janeiro, pedindo 
democracia, liberdade e justiça. 
O lema era “É proibido proibir”. 
Intensificaram-se os protestos, 
especialmente dos universitá-
rios, contra a ditadura.

Os militares reagiam com 
repressão, em episódios como 
o fechamento do Restaurante 
Central dos Estudantes, conheci-
do como Calabouço, que oferecia 
comida a baixo custo no Rio. 
Em 1968, no dia 28 de março, 
durante a repressão a uma pas-
seata, a Polícia Militar invadiu 
o restaurante e o comandante 
da tropa atirou no estudante 
secundarista paraense Edson 
Luís. Outro estudante, Benedito 
Frazão Dutra, também morreu 
depois de ficar dias em coma. 
As mortes deflagraram o ciclo 
de manifestações populares de 
1968 pela redemocratização.

Papéis do Arquivo do Senado 
mostram que o assunto reper-
cutiu na Casa. Em abril de 1968, 
o senador Josaphat Marinho 
(MDB-BA) propôs que o gover-
no não se limitasse “a ouvir o 
pensamento faccioso dos seus 
agentes de informação, quase 
sempre imbuídos de mentali-
dade policial”, e fosse “direto e 
certo, sem intermediários, ao 
encontro da mocidade”.

— Se o governo proceder 
com espírito de tolerância e 
compreensão, não se enfraque-
cerá perante a mocidade nem 
se diminuirá diante da opinião 
pública — disse da tribuna.

No mesmo dia, os senadores 
Arthur Virgílio (PTB-AM) e Má-
rio Martins (MDB-GB) fizeram 
críticas ao secretário de Justiça 
do estado da Guanabara, Cotrim 
Neto, por não saber dialogar com 
os universitários e pelo episódio 
do restaurante Calabouço.

O também senador Aurélio 
Vianna (PSB-GB), em junho 
do mesmo ano, disse que o 

movimento estudantil “não é 
subversivo, como alguns dese-
jam fazer crer para justificarem 
violências e atentados contra a 
juventude do nosso país. É um 
movimento consciente, para que 
os estabelecimentos de ensino 
tenham condições de funcionar 
e possam servir de suporte, de 
sustentação a este país”. 

Punição
No fim de 1968, a edição do Ato 

Institucional 5 (AI-5) deu poder 
de exceção aos governantes para 
punir arbitrariamente os que 
fossem considerados inimigos 
do regime. No mesmo ano, em 
outubro, foi realizado clandes-
tinamente o 30º Congresso da 
UNE, em Ibiúna (SP). Foram 
presas mais de 700 pessoas, entre 
elas as principais lideranças do 
movimento estudantil.

O Decreto-Lei 477/1969, 
baixado pelo presidente Artur 
da Costa e Silva, previa a pu-
nição de professores, alunos e 
funcionários de universidades 
por “subversão ao regime”. Os 
professores considerados cul-
pados eram demitidos e ficavam 
impossibilitados de trabalhar nas 
instituições educacionais do país 
por cinco anos. Os estudantes 
eram expulsos e proibidos de 
cursar universidade por três 
anos. Jarbas Passarinho, chefe do 
Serviço Nacional de Informações 
(SNI), comentou o fato anos mais 
tarde, como senador. 

Em discurso no Senado em 
agosto de 1976, Passarinho 
(Arena-PA) disse que o decreto-
-lei “surgiu como uma resposta”: 

— Foi uma reação à ação con-
quistadora do Partido Comunis-
ta, que tem uma ação messiânica 
exatamente sobre aquela fase 
etária das populações mais vol-
tadas para o romantismo e para 
a capacidade de serem doadores, 
que são os jovens. Viu-se, assim, 
o processo revolucionário na 
contingência de repelir a agres-
são organizada. 

A norma vigorou até 1979, 
quando foi revogada pela Lei da 
Anistia (Lei 6.683).

Diretas Já
O principal impulsionador do 

movimento de reconstrução da 
UNE foram as grandes passeatas 
de 1976 e 1977. Mas o congresso 
de reconstrução da entidade 
aconteceu em Salvador, em 1979. 
No ano seguinte, no Congresso 
Geral da UNE de Piracicaba (SP), 
venceu Aldo Rebelo, ligado ao 
PCdoB, que futuramente presi-
diria a Câmara dos Deputados.

Em 1983, a UNE participou 
ativamente da campanha Di-
retas Já, com manifestações e 
intervenções importantes nos 
principais. A campanha foi 
iniciada pelo senador Teotônio 
Vilela (PMDB-AL). 

— O voto direto deve ser con-
quistado, e não barganhado com 
ninguém — afirmou o senador, 
ao defender a aprovação da pro-
posta de emenda constitucional 
que havia sido apresentada 
em março daquele ano pelo 
deputado Dante de Oliveira 
(PMDB-MT), que estabelecia as 
eleições diretas para presidente 
da República.

Em novembro de 1983, cerca 
de 15 mil pessoas participaram 
de comício na Praça Charles 
Miller, em São Paulo, pela PEC 
das Diretas. Teotônio morreu 
no mesmo dia, em decorrência 
de câncer. 

— Não poderia haver maior 

homenagem a Teotônio do que 
esta manifestação — disse o en-
tão senador Fernando Henrique 
Cardoso (PMDB-SP).

A emenda não foi aprovada, e a 
UNE então apoiou a candidatura 
de Tancredo Neves à Presidência. 
Com o fim do regime militar, em 
1985, foi aprovado pelo Congres-
so Nacional o projeto que trazia 
a entidade de volta para a lega-
lidade, de autoria do deputado 
e ex-presidente da UNE Aldo 
Arantes (então no PMDB, hoje 
presidente do PCdoB goiano). 
A proposta foi sancionada pelo 
presidente José Sarney como a 
Lei 7.395/1985, que dispõe sobre 
os órgãos de representação dos 
estudantes de nível superior.

Constituição
Em 1988, a UNE participou 

ativamente dos debates na elabo-
ração da nova Constituição, com 
a defesa da autonomia univer-
sitária e da gestão democrática 
nas escolas públicas. Passeatas 
coordenadas nacionalmente 
ocorreram em 6 de setembro de 
1989, nas vésperas da primeira 
eleição direta presidencial pós-
-ditadura.

Em 1992, o movimento estu-
dantil teve papel predominante 
na mobilização dos brasileiros 
com os jovens de caras pintadas 
na campanha que pedia a saída 
do então presidente (e hoje 
senador pelo PTC de Alagoas) 
Fernando Collor. No mesmo 
ano, o estudante paraibano 
Lindbergh Farias, hoje senador, 
tornou-se presidente da entida-
de, dois anos depois de ser eleito 
secretário-geral. O pai de Lin-
dbergh, Luiz Lindbergh Farias, 
fora vice-presidente nacional da 
UNE em 1961.

— Naquela época, a gente 
gastava 15 dias para organizar 
uma passeata. A UNE tinha que 
chamar uma reunião dos DCEs 
e grêmios, organizava visitas às 
escolas, às salas de aula. Para 
ter uma passeata, você pre-
cisava de uma direção. Tinha 
que ter uma UNE, um partido, 
um sindicato. Agora não. Há as 
redes sociais. Na minha época, 
era um movimento mais de 
juventude de classe média. 
Eu queria que estivesse lá a 
periferia, mas não estava. Hoje 
uma parte da juventude que 
não entrava nas universidades, 

filhos de trabalhadores, passou 
a entrar. A universidade tem 
hoje juventude classe média e 
de periferia, que é a nova classe 
média — compara o senador 
Lindbergh.

Século 21
Em 2002, devido à postura 

da direção da UNE sobre re-
forma universitária, houve um 
rompimento que levou muitos 
estudantes a fundarem outras 
entidades até 2009. O doutor 
em Educação Gil César Costa 
de Paula avalia, em uma análise 
sobre a atuação da UNE de 1960 
a 2009, que a entidade passou de 
uma postura de inconformismo 
a uma de submissão ao Estado, 
resultando na desmobilização 
das entidades estudantis. 

Em sua tese de doutorado, o 
pesquisador afirma que a UNE 
criou, “no período da rede-
mocratização, uma postura de 
colaboração com os governos 
denominados democráticos”.

Em 2007, a UNE ganhou na 
Justiça a posse de sua sede na 
Praia do Flamengo e, em 2010, 
pela Lei 12.260, o reconhecimen-
to unânime do Congresso de que 
o Estado brasileiro tinha uma 
dívida com os estudantes pela 
invasão, incêndio e demolição 
do prédio em 1964.

A atual presidente da UNE, 
Marianna Dias, diz que grandes 
transformações da sociedade 
brasileira aconteceram devido 
ao protagonismo dos estudantes. 

— Por meio da organização, a 
gente pode mudar a educação, 
a vida das pessoas, a dignidade. 
A UNE nasceu da necessidade 
dos estudantes de defender o 
Brasil e o mundo durante a 2ª 
Guerra Mundial, para se posi-
cionar contra a entrada do Brasil 
no nazifascismo. Defendeu a 
soberania nacional em pautas 
importantes para o país e tem 
muita coisa para contar nestes 
80 anos. Quantos estudantes 
deram a vida, abriram mão de 
sua liberdade pela democracia 
nos tempos da ditadura militar? 

Para Marianna, o momento 
atual também é histórico e de 
posicionamento. Os estudantes 
devem continuar a ser transfor-
madores da política, diz.

— O processo de fortalecimen-
to da UNE hoje vai levar a enti-
dade a completar mais 80 anos.

Há 80 anos, União nacional dos estudantes faz história no país Vit
or 
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UNE esteve presente na campanha O Petróleo É Nosso nos anos 40, 
na luta contra o regime militar nos anos 60 e 70 e nos movimentos 
das Diretas Já, nos anos 80, e dos caras-pintadas, nos anos 90

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

Juliana Steck

Marianna Dias: “Grandes transformações se devem ao protagonismo dos estudantes”

Em 1962, João Goulart (D) é o primeiro presidente do Brasil a visitar a sede da UNE

Estudantes em ônibus se dirigem a passeata pelas eleições diretas no país, em 1984. O movimento Diretas Já, proposto pelo senador Teotônio Vilela, teve a adesão da UNE

Os senadores José Serra (E) 
e Lindbergh Farias (acima) 
presidiram a UNE em 
momentos históricos. Serra, 
em 1963 e 1964, quando 
teve início o regime militar, e 
Lindbergh, em 1992 e 1993, 
quando liderou o movimento 
dos caras-pintadas

UN
E
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T e l m á r i o 
Mota (PTB-RR) 
lamentou que a 
maior parte da 
bancada fede-
ral de Roraima 
tenha apoiado a destinação de 
parte do dinheiro de emenda 
parlamentar para o Dnit usar 
em uma rodovia entre Boa 
Vista e a Guiana. A estrada não 
necessita de reparos, disse.

Enquanto isso, informou, 
estradas que dão acesso a 
Uiramutã e outros municípios 
do estado estão em situação 
crítica. Para Telmário, o corre-
to seria que a bancada tivesse 
destinado esse dinheiro para 
que o governo do estado recu-
perasse as estradas vicinais. 

Telmário também cobrou 
do presidente Michel Temer 
a liberação de recursos para a 
saúde. Ele reclamou que ori-
ginalmente a emenda previa 
recursos para a saúde e para 
as estradas, mas que, após 
contingenciamento, apenas 
a verba do Dnit foi liberada.

A Comissão de Infraestru-
tura (CI) promove amanhã, 
a partir das 9h, debate sobre 
o Decreto 9.048/2017, que 
regulamentou a exploração 
de portos organizados e de 
instalações portuárias. O 
assunto deverá ser discutido 
pelos senadores com o minis-
tro dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, Maurício 
 Quintella Lessa.

Quem solicitou esclareci-

mentos sobre esse decreto pre-
sidencial foi Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB-AM). Sua edição 
foi justificada pela intenção 
do governo de desburocrati-
zar operações, concessões e 
arrendamento de portos. A 
expectativa anunciada é de 
atração de R$ 25 bilhões em 
investimentos no setor.

Ao justificar o requerimento, 
a senadora externou preocu-
pação com alguns dispositivos 

do Decreto 9.048/2017. Para 
ela, a medida pode fragilizar 
o processo de concessões ou 
arrendamentos.

Anteriormente, os inves-
timentos não programados 
deveriam passar por uma 
análise da Antaq e ser autori-
zados pelo poder concedente”, 
observa Vanessa.

O senador Roberto Muniz 
(PP-BA) também quer apro-
veitar a vinda do ministro 

Maurício Quintella à CI para 
pedir informações sobre as 
seguintes ferrovias: Transnor-
destina, de Integração Oeste-
-Leste (Fiol) e Bioceânica. Esse 
requerimento foi apresentado 
em conjunto com os senadores 
Valdir Raupp (PMDB-RO) e 
Fernando Bezerra Coelho 
(PSB-PE).

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) analisará 
projeto de lei do Senado que 
visa garantir a cobertura do 
sinal de telefonia celular em 
100% dos distritos brasileiros 
que não são sedes municipais 
e têm mais de mil habitantes. O 
texto aguarda a apresentação 
de emendas na comissão.

O prazo para que as pres-
tadoras de telefonia tornem 
a cobertura de sinal acessível 
a essas localidades será de 
180 dias, após a aprovação 
do projeto. O PLS 222/2017 

também garante o financia-
mento da implantação e a 
operação da infraestrutura 
para o cumprimento das metas 
e prazos previstos. Para isso, a 
proposta autoriza a utilização 
dos recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust).

Gerido pelo Ministério das 
Comunicações, o  Fust foi 
instituído no ano 2000 com o 
objetivo de destinar recursos 
ao cumprimento das obriga-
ções de universalização de 
serviços de  telecomunicações.

Autor do projeto, Jader Bar-
balho (PMDB-PA) ressalta 
que, entre 2001 e 2016, o Fust 
arrecadou mais de R$ 20,5 
bilhões, recursos que pratica-
mente não foram utilizados no 
setor. O senador destaca que o 
Serviço Móvel Pessoal (SMP), 
por meio do qual são ofertados 
os serviços de telefonia celular 
e de banda larga móvel, ultra-
passou, em abril, a casa dos 242 
milhões de acessos no Brasil. 
Isso representa, segundo ele, 
mais de um telefone móvel 
habilitado para cada brasileiro.

Apesar do avanço, Jader la-
menta que parte considerável 
das localidades mais distantes 
das sedes dos municípios, 
como áreas rurais e comuni-
dades da região amazônica, 
seguem isoladas, sem contato 
telefônico. O projeto busca mi-
nimizar o problema, prevendo 
a ampliação da cobertura do 
SMP, argumenta o senador.

Depois de votada na CAE, 
a proposta seguirá para a Co-
missão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT).

Intenção do evento, que ocorre hoje em Cuiabá, é discutir soluções para falta de ferrovias e más condições das rodovias no estado, o que dificulta o escoamento da produção 

Colegiado debate com ministro regulamentação para explorar portos

Proposta busca ampliar cobertura da telefonia celular em todo o país
Ro

qu
e d

e S
á/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

NOS úLTIMOS ANOS, o escoamento 
da produção agrícola de Mato Grosso 
para os portos do Norte e do Sudeste 
tornou-se um imenso desafio logístico. 
Faltam ferrovias e as rodovias estão 
em mau estado. Para debater solu-
ções para o problema, a Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo 
(CDR) realiza hoje em Cuiabá, a partir 
das 9h30 locais (10h30 em Brasília), 
o seminário O Futuro da Logística de 
Mato Grosso: perspectivas e cenários.

O evento também é realizado pela 
Comissão Senado do Futuro (CSF) e 
é fruto de uma parceria com a Assem-
bleia Legislativa do Estado de Mato 
Grosso, que sediará o seminário. A TV 
Senado transmitirá, com imagens da 
TV Assembleia.

— No ano passado tivemos um 
grande congestionamento num pe-
queno atoleiro, de 20 quilômetros, da 
BR-163, no Pará, e foi um transtorno 
muito grande: mais de 5 mil carretas 
paradas — exemplificou Wellington 
Fagundes (PR-MT), vice-presidente 
da CSF e membro da CDR.

Para o senador, resolver o problema 
pode ajudar a logística do país: 

— A solução do Pará é a solução 
de Mato Grosso. E a solução de Mato 
Grosso é a solução do Brasil.

Foram convidados representantes 
do Ministério dos Transportes e do 
Departamento Nacional de Infraes-

trutura de Transportes (Dnit). Além de 
participar do seminário, eles visitarão, 
com integrantes da CDR e da CSF, 
a obra viária do Contorno Norte de 
Cuiabá, de responsabilidade do Dnit, 
e a duplicação da BR-163 no trecho 
entre Jaciara e a Serra de São Vicente. 
Também será feito o lançamento da 

duplicação da rodovia no trecho que 
vai da Serra de São Vicente a Cuiabá.

Diversas outras entidades foram 
convidadas para o seminário: Empresa 
de Planejamento e Logística (EPL), 
Secretaria Especial do Programa de 
Parceria de Investimentos (PPI), Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq), Associação 
dos Produtores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja), Movimento 
Pró-Logística, Frente Parlamentar de 
Logística de Transporte e Armazena-
gem, Associação Mato-Grossense dos 
Municípios, Secretaria de Infraestrutu-
ra do Governo de Mato Grosso, União 
das Câmaras Municipais de Mato 
Grosso, Federação das Indústrias do 
Estado de Mato Grosso e Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Mato Grosso.

— Discutir é fundamental, pois 
precisamos planejar. Por isso essas 
entidades todas — explicou Wellington, 
em audiência na Comissão Senado do 
Futuro na quarta-feira.

Comissão faz seminário sobre logística em MT

Telmário defende 
recuperação de 
vias em Roraima
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Caminhões transportam produção agrícola na BR-163: más condições rodoviárias prejudicam setor

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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SENADORES E DEPUTADOS 
voltaram do recesso com um 
tema polêmico e urgente na 
pauta: a reforma política. Os 
parlamentares negociam mu-
danças no financiamento das 
eleições, no funcionamento 
dos partidos e na forma de es-
colher vereadores e deputados. 
Mas, para entrar em vigor nas 
eleições de 2018, as alterações 
precisam ser aprovadas até o 
mês que vem.

O deputado Vicente Cândido 
(PT-SP), relator da reforma 
política na Câmara, propõe 
a criação de um fundo de  
R$ 3,5 bilhões para bancar as 
eleições de 2018. Nos anos 
seguintes, o Fundo Especial de 
Financiamento da Democracia 
(FFD) seria de R$ 2 bilhões. O 
relatório deve ser votado neste 
mês na Câmara.

A criação do FFD divide a 
opinião dos senadores. Há par-
lamentares que lembram que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) proibiu o financiamento 
de campanha por empresas e 
que as contribuições de pes-
soas físicas não são suficientes 
para cobrir todos os gastos. 
Para o senador José Medeiros 
(PSD-MT), sem a reforma, “é 
quase impossível ter eleição”.

— O pessoal está desespe-
rado porque hoje não tem 
financiamento de campanha. 
Vai ter que explicar bem para a 
sociedade que ou faz um fundo 
de campanha ou faz um fundo 
privado — disse Medeiros.

Doações
O relatório do deputado 

Vicente Cândido mantém a 
doação por pessoas físicas até 
o limite de 10% do rendimen-
to declarado no Imposto de 
Renda. Os candidatos a cargos 
proporcionais (vereadores e 
deputados) poderiam financiar 
com dinheiro do próprio bolso 
até 5% da campanha de 2018. 
Mas isso seria proibido para 

os cargos majoritários (pre-
feito, governador, presidente 
e senador).

O senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) defende a proposta 
de Vicente Cândido. Para ele, a 
decisão do STF deixou o finan-
ciamento “no limbo”.

— Tem que votar a reforma. 
Não há como entrarmos em 
um novo processo eleitoral 
com as regras que estão hoje 
valendo. Não pode ficar num 
limbo como está — afirmou.

De outro lado, senadores 
advertiram que a criação do 
FFD pode enfrentar desgaste 
social e econômico. O líder 
do PMDB, Raimundo Lira 
(PB), avalia que a aprovação 
da proposta “vai depender da 
opinião pública e da situação 
financeira do país”.

— As eleições precisam ser 
financiadas diretamente pelo 
próprio eleitor, não via Tesouro 
Nacional. Via Tesouro é um 
financiamento compulsório, 
não é espontâneo — disse Lira.

Em junho, após um encontro 
com lideranças da Câmara e do 
Senado para discutir a reforma 
política, o presidente do Sena-
do, Eunício Oliveira, também 
se mostrou cauteloso sobre a 
criação do novo fundo.

— Essa é uma matéria que 
tenho muita dificuldade de 
tratar. Não sei se a sociedade 

vai compreender você usar 
recursos novos para o finan-
ciamento de campanha num 
momento de dificuldade, crise 
e desemprego — afirmou.

Para Regina Sousa (PT-PI), 
o FFD pode reduzir fraudes e 
irregularidades no financia-
mento eleitoral.

— É mais fácil fiscalizar. É só 
o Tribunal Superior Eleitoral 
montar um esquema de fis-
calização que dá para pegar as 
pessoas que abusarem. 

Prioridades
Além do financiamento das 

campanhas, três pontos estão 
na mira da reforma política: 
novas regras para a escolha 
de vereadores e deputados, 
fim das coligações nas eleições 
proporcionais e cláusula de 
barreira para o funcionamento 
dos partidos.

O deputado Vicente Cândido 
também relata uma proposta 
de emenda à Constituição 
que muda o jeito de escolher 
vereadores e deputados esta-
duais, distritais e federais (PEC 
77/2013). Hoje, eles são eleitos 
pelo sistema proporcional, em 
que todos os votos vão para os 
partidos e as coligações — e 
não para o candidato.

O relator defende um modelo 
misto: metade dos parlamenta-
res continuaria sendo eleita de 

forma proporcional, enquanto 
a outra metade chegaria à Câ-
mara pelo voto majoritário em 
distritos eleitorais.

— O eleitor passa a ter uma 
consciência plena de quem de 
fato o representa no Parlamen-
to — defendeu.

Segundo o relator, o sistema 
eleitoral misto valeria apenas 
a partir de 2020. Vicente Cân-
dido sugere que em 2018 os 
deputados federais, estaduais 
e distritais ainda sejam eleitos 
pelo modelo proporcional. Mas 
isso ainda não é consenso entre 
os parlamentares.

Os outros dois temas da refor-
ma política também dependem 
de análise dos deputados. A 
PEC 282/16 foi aprovada no ano 
passado pelo Senado e aguarda 
parecer de uma comissão espe-
cial da Câmara antes de seguir 
para o Plenário. A relatora é a 
deputada Shéridan (PSDB-RR).

Coligações
O texto proíbe as coligações 

nas eleições proporcionais a 
partir de 2020 e impõe regras 
para que os partidos tenham 
acesso ao Fundo Partidário 
e ao tempo de rádio e TV. Só 
receberá o benefício a legenda 
que em 2018 garantir 2% dos 
votos válidos nas eleições para 
a Câmara em pelo menos 14 es-
tados, com 2% de votos válidos 
em cada um deles. A partir de 
2020, o corte sobe para 3% dos 
votos em 14 estados.

Senadores defendem a cláu-
sula de barreira. Mesmo aque-
les de partidos que podem 
sofrer com as novas regras, 
como é o caso da Rede.

— O que não pode é continu-
ar essa farra que está a política 
hoje. Um sistema político com 
33 partidos é inviável — disse 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Regina defende regra de tran-
sição, para que a barreira não 
prejudique legendas históricas, 
como o PCdoB.

— Temos muito partidos 
com consistência ideológica 
que podem ficar prejudicados.

Com tantos pontos polê-
micos na pauta, senadores 
têm uma dúvida: será que as 
mudanças serão aprovadas a 
tempo de valer nas eleições 
de 2018? Para Randolfe, as 
denúncias apresentadas pelo 
Ministério Público Federal 
contra o presidente Temer 
podem comprometer o calen-
dário de votações na Câmara.

— Acho que o tempo vai 
ficar muito apertado. Precisa-
ríamos de um grande acerto 
entre Câmara e Senado para 

aprovarmos alguns pontos 
mínimos de consenso da 
reforma — afirmou.

O líder do PMDB, Raimun-
do Lira, disse ter certeza de 
que uma reforma política 
ampla para 2018 é inviável.

— Não vai dar tempo. Até 
setembro, não vai dar para 
fazer uma reforma eleitoral 
consistente. Talvez sejam 
aprovadas uma ou duas ques-
tões pontuais. Por exemplo: 
o distritão, que vai deixar na 
cabeça do eleitor a certeza de 

que aquele deputado mais 
votado vai ser eleito — disse 
Lira.

O senador José Agripino 
(DEM-RN) está mais otimista.

— Não interessa clima 
desfavorável. Você vai ter 
que montar um esquema de 
votação compulsório porque, 
se não, você não tem eleição 
com regras definidas. Não 
interessa negócio de clima. 
Interessa que você vai ter 
que votar. Não tem plano B: 
ou vota ou vota — afirmou.

Os Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário poderão 
contar com um sistema de 
averiguação de políticas 
públicas, conforme prevê 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 26/2017).

A proposta estabelece que 
os três Poderes manterão 
um sistema integrado para 
avaliar o aperfeiçoamento 
da gestão pública.

Os critérios de apuração 
incluem, entre outros fato-
res, os gastos e a eficiência 
das ações governamentais.

O sistema deve fornecer 
subsídios para a formulação 
de novas políticas públicas 
com auxílio do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e 
dos órgãos integrantes dos 
órgãos  de controle interno 
de cada poder.

Desperdício
A PEC é de autoria da se-

nadora Maria do Carmo Al-
ves (DEM-SE). Ela considera 
que a criação do sistema de 
avaliação deve colaborar 
para evitar o desperdício 
de recursos com políticas 
públicas que não promovam 
melhorias em determinado 
cenário socioeconômico. 

A senadora cita exemplos 
de outros países que já ado-
tam iniciativas de análise das 
políticas públicas.

“No Brasil, as avaliações 
de programas sociais não 
são prática difundida e não 
há uma cultura de prever 
o sistema de avaliação de 
determinada política des-
de sua concepção. Neste 
aspecto, portanto, estamos 
em situação menos favorável 
em relação a outros países 
latino-americanos. No Méxi-
co, por exemplo, existe órgão 
específico com função de 
avaliar as políticas nacionais, 
prática compulsória naquele 
país. No Chile, Congresso 
e Executivo delegam a um 
órgão do Ministério da Fa-
zenda a função de promover 
a avaliação dos programas 
sociais do Estado. Outros 
países, como Canadá e 
França, também já possuem 
essa cultura”, observa Maria 
do Carmo Alves. 

A senadora explica ain-
da que o objetivo da PEC 
é tornar a avaliação dos 
programas governamentais 
uma atividade rotineira e 
obrigatória na administra-
ção pública. 

Essa prática, afirma ela, 
agrega transparência ao setor 
público e torna mais eficiente 
o gasto governamental.

A PEC, que acrescenta o 
artigo 75-A à Constituição, 
aguarda a designação de 
relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 

Novas regras eleitorais são desafio 
para Congresso no segundo semestre

PeC cria sistema 
de avaliação de 
políticas públicas

Para senadores, há pouco tempo para mudanças

Polêmica, reforma política precisa ser aprovada até setembro para valer nas eleições de 2018. Financiamento é um dos temas em destaque

Cabos eleitorais fazem campanha nas ruas para candidatos: maneira de escolher deputados e vereadores pode mudar 

Dante Accioly



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

8 Brasília, segunda-feira, 7 de agosto de 2017

A CPI DA Previdência   promove 
mais uma audiência pública 
interativa hoje, às 15h. Três 
sindicalistas serão ouvidos 
pelos senadores e debaterão  
a respeito das especificidades 
de cada segmento em relação à 
 reforma da Previdência Social 
proposta pelo Executivo.

Foram convidados o diretor-
-executivo da Associação Na-
cional dos Aposentados, Defi-
cientes, Idosos, Pensionistas e 
dos Segurados da Previdência 
Social (Anadips), Clodoaldo 
Nery Júnior, e o presidente 
da Federação Interestadual 
dos Policiais Civis da Regiões 
Centro-Oeste e Norte (Feipol-
Con), Divinato da Consolação 
Ferreira.

Também deve participar 

dos debates o representante 
do Sindicato dos Servidores 
Integrantes da Carreira de Au-
ditoria de Atividades Externas 
do DF (Sindafis), Artur Carlos 
de Morais.

A CPI é presidida pelo sena-
dor Paulo Paim (PT-RS) e tem 
como relator o senador Hélio 
José (PMDB-DF).

Qualquer cidadão pode inte-
ragir com os participantes da 
audiência pública formulando 
críticas, perguntas e sugestões 
por meio do Portal  e-Cidada-
nia ou pelo Alô Senado (0800 
6122 11). A reunião ocorrerá 
na sala 19 da Ala Alexandre 
Costa do Senado.

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH) promove 
hoje audiência pública sobre 
as reformas previdenciária 
e trabalhista, com foco nas 
contribuições e na gestão. O 
debate terá início às 9h.

Foram convidados para a 
audiência o consultor legis-
lativo do Senado Luiz Alberto 
dos Santos; o presidente do 
Conselho Executivo da Asso-
ciação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, Floriano Martins 
de Sá Neto; e o promotor de 
Justiça e primeiro-secretário 
da Associação Paulista do 
Ministério Público, Paulo 
Penteado Teixeira Junior.

Também devem participar 
o presidente do Sindicato Na-
cional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho, Carlos Silva, e 
representantes do Instituto 
Brasileiro de Autuária, do 
Fórum Nacional Permanente 

de Carreiras Típicas de Estado 
e da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do 
Trabalho.

A audiência foi proposta 
pelo senador Paulo Paim (PT-
RS), vice-presidente da CDH.

O debate é aberto à partici-
pação da sociedade por meio 
dos canais de interatividade 
do Senado.

A regulamentação do traba-
lho de mulheres marisqueiras 
está em análise na Comissão 
de Direitos Humanos (CDH). 
O Projeto de Lei da Câmara 
(PLC 47/2017) determina as 
responsabilidades do poder 
público no apoio ao desen-
volvimento das atividades 
desenvolvidas por essas tra-
balhadoras.

A proposta define como 
mulher marisqueira aquela 
que realiza, de forma artesa-
nal, a atividade de coleta de 
mariscos em manguezais de 
maneira contínua, de forma 
autônoma ou em regime de 
economia familiar, para sus-

tento próprio ou comerciali-
zação de parte da produção.

Pelo projeto, cabe ao poder 
público estimular a criação de 
cooperativas ou associações 
de marisqueiras para incen-
tivar o desenvolvimento da 
atividade. 

Também fica assegurada a 
prioridade em indenizações 
por conta de desastres am-
bientais provocados ou não 
por ação humana que impe-
çam as mulheres marisqueiras 
de trabalhar.

A autora do projeto, de-
putada Tia Eron (PRB-BA), 
destaca as condições de tra-
balho insalubres e as longas 

jornadas das marisqueiras. 
A falta de direitos trabalhistas 
para quem exerce essa função 
também é um ponto ressalta-
do pela deputada.

— Embora as marisqueiras 
tenham suas atividades vin-
culadas às dos pescadores 
de forma geral, é nítida a 
diferença entre essas funções, 
demandando uma interven-
ção específica do Estado para 
não as deixar ao desamparo.

De acordo com o projeto, 
o poder público também é 
responsável por construir 
creches em regiões que aten-
dam os filhos de mulhe-
res marisqueiras e adquirir 
equipamentos de proteção 
que diminuam os efeitos da 
exposição às condições insa-
lubres de trabalho. Também 
são asseguradas a realização 
de ações de vigilância à saú-
de, com a avaliação de riscos 
ocupacionais, e a promoção 
de cursos profissionalizantes 
para incentivar a capacitação 
da mão de obra.

O senador Cidinho Santos 
(PR-MT) foi designado para 
relatar o projeto na CDH. A 
proposta ainda terá que ser 
analisada pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA).

Ideia do estatuto do Trabalho surgiu dos 
debates da Frente pelo Brasil, diz Paim

Ana Amélia elogia decisão do Supremo 
que obriga a união a indenizar a Varig

Em discurso na sexta-feira, 
o senador Paulo Paim (PT-RS) 
registrou os trabalhos da cha-
mada Frente Ampla pelo Bra-
sil, um grupo  suprapartidário 
que reúne homens e mulheres 
em defesa de causas pela 
 melhoria da nação. 

— No escopo dessa frente, 
em que os melhores quadros 
de sindicatos, federações, 

confederações de empregados 
e empregadores estão dia-
logando pela construção de 
um projeto de nação, surgiu 
a ideia do projeto do Estatuto 
do Trabalho.

A proposição será discutida 
numa subcomissão da Co-
missão de Direitos Humanos,  
formalizada com a leitura de 
ofício em Plenário. 

A manutenção da 
decisão do Supremo 
Tribunal Federal que 
obriga a União a inde-
nizar a Varig pelo conge-
lamento de tarifas entre 
1985 e 1992 foi comemorada 
por Ana Amélia (PP-RS). O STF 
reconheceu que o controle do 
preço das passagens contribuiu 
para a falência da companhia 

aérea, que parou de 
operar em 2006.

— Rendo à ministra 
Cármen Lúcia [presi-
dente do STF] as home-
nagens dos aposenta-

dos e trabalhadores da Varig. 
Muitos tombaram sem ver 
reconhecido esse direito, pois 
contribuíram para o fundo de 
pensão Aerus.

CPI da Previdência ouve sindicalistas hoje

debate avalia reformas trabalhista e previdenciária

Comissão analisa apoio à atividade de marisqueiras

Colegiado vai receber representantes dos segurados da Previdência, dos policiais civis e dos auditores em mais uma discussão sobre a reforma proposta pelo Executivo

Comissão, presidida por Paulo Paim (C), faz hoje audiência para discutir consequências da reforma em três setores

Marisqueiras em ação no Piauí: projeto busca dar garantias às trabalhadoras

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

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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A licença-paternidade poderá ser ampliada para 20 dias 
para todos os trabalhadores se o PLS 240/2017 for aprovado. 
A proposta, da senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), rece-
berá decisão final na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), onde aguarda a designação de relator. Pelo projeto, 
a licença-gala (por casamento) passa de 3 para 5 dias. Já a 
licença pela morte de um parente próximo passa de 2 para até 
5 dias. A licença para acompanhar filho ao médico muda de 
1 dia por ano até o filho completar 6 anos para 2 dias anuais 
até serem completados 16 anos.

dê sua opinião: projeto amplia 
licença-paternidade para 20 dias

dê SUA opiniÃo

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
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