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Eunício: país deve 
ser ouvido sobre 
reforma política
Presidente do Senado afirmou que mudanças no sistema político e eleitoral não podem ser 
feitas sem considerar opinião dos eleitores. Objetivo, disse, é fortalecer a governabilidade

O presidente do Senado, Eunício Oli-
veira, afirmou ontem que a reforma 
política deve ser feita de acordo com 

os anseios da população. Na avaliação de 
Eunício, a população prefere o sistema dis-
trital misto, e não o distritão, para a eleição 
de deputados e vereadores. “Andei pelo in-
terior, e o sentimento é que as pessoas dese-
jam o voto distrital misto. O distritão pode-
ria ser uma transição, mas muitos receiam 

que essa transição se torne efetiva. Não é o 
que queremos para o país”, afirmou. O pre-
sidente do Senado se manifestou contra a 
volta do financiamento privado das campa-
nhas eleitorais. Também estão em discus-
são na reforma política o fim das coligações 
partidárias nas eleições para deputados e 
vereadores e a criação de uma cláusula de 
barreira (ou cláusula de desempenho) para 
reduzir o número de partidos.  3

Falta dinheiro para combater trabalho escravo

Trânsito ainda precisa aprender a respeitar pedestre

Debate aponta necessidade de país 
se aproximar da Aliança do Pacífico

Presidente do Senado quer 
cooperação com Paraguai

Reforma da 
Previdência é 
inconstitucional,  
conclui audiência

Congresso 
examina hoje 16 
vetos e 2 créditos 
orçamentários

Participantes de audiên-
cia pública na Comissão de 
Direitos Humanos solicitada 
por Paulo Paim denunciam o 
corte de verbas destinadas à 
fiscalização das condições de 

trabalho no país. Segundo 
eles, não há mais recursos 
para fazer qualquer grande 
operação.  Para tentar resol-
ver o problema, por sugestão 
de Paim, os representantes do  

Ministério Público do Tra-
balho, da Polícia Rodoviária 
Federal e do Sindicato dos 
Auditores Fiscais do Trabalho 
devem procurar o ministro 
do Trabalho.  8

Atravessar ruas pode ser 
perigoso no Brasil. Pedestres 
são 18% dos mortos em aci-
dentes de trânsito. Atrope-
lamentos tiraram a vida de 
148,2 mil brasileiros entre 
2000 e 2015. Falta de estru-
tura, políticas e fiscalização 
ajuda a piorar o problema, 
que pode ser reduzido, dis-
seram especialistas, com 
educação. Projetos de lei  em 
tramitação tentam proteger 
pedestre e conscientizar 
motoristas.  4 e 5

Na Comissão de Relações Ex-
teriores, o secretário de Assun-
tos Estratégicos da Presidência 
da República, embaixador 
Marcelo Baumbach, afirmou 
que o aprofundamento das re-

lações do Brasil com a Aliança 
do Pacífico (grupo de países 
latino-americanos) ajudaria 
não só o país, mas também o 
Mercosul, que poderia se abrir 
mais para o mundo.  7

Durante a visita do presi-
dente do Paraguai, Horacio 
Cartes, ao Congresso Na-
cional ontem, o presidente 
do Senado, Eunício Olivei-

ra, reiterou a disposição do 
Parlamento brasileiro em 
contribuir com leis que 
ajudem a abertura da eco-
nomia sul-americana.  3

No Brasil, cerca de 27% 
do valor que deveria ser ar-
recadado pela Previdência 
Social é sonegado, disseram 
participantes da audiência 
realizada ontem na CPI da 
Previdência. Os debatedores 
consideraram inconstitu-
cional a reforma do setor 
proposta pelo governo e 
pediram medidas eficazes 
de combate à sonegação.  6

Congresso analisa hoje, a 
partir das 19h, 16 vetos pre-
sidenciais e dois projetos de 
lei sobre créditos orçamen-
tários. O primeiro destina 
R$ 38 milhões a órgãos do 
Executivo. E o segundo, de 
R$ 37 milhões, vai para a Justi-
ça Eleitoral, Defensoria Públi-
ca e outros. Entre os vetos, está 
o parcial à regulamentação de 
designer de interiores.  7

Presidente do Paraguai, Horacio Cartes (E) se despede de Eunício Oliveira

Debatedores: restam R$ 6,6 mil em caixa, quando são necessários mais de R$ 60 mil para cada operação de fiscalização

Ao lado de Collor, Baumbach fala em debate na Comissão de Relações Exteriores

Calçadas esburacadas são um dos obstáculos que pedestres encontram nas ruas

Projeto pode 
reduzir salário de 
parlamentares  3

ICMS do querosene 
de aviação está na 
pauta do Plenário  2

Comissão discute 
como acompanhará 
metas do ensino  2
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A lIgAçãO ENTRE o trabalho 
do Congresso e a profissão de 
advogado foi lembrada pelos 
participantes da sessão solene 
que comemorou ontem os 
190 anos de criação dos dois 
primeiros cursos de Direito do 
Brasil.  A Faculdade de Direito 
de Olinda e a Faculdade de 
São Paulo foram as pioneiras 
a oferecerem o curso em 1827. 
Durante a sessão, também foi 
lembrado o Dia do Advogado, 
comemorado em 11 de agosto.

O presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), Claudio 
lamachia, e o representante 
da OAB do Distrito Federal, 
 Jackson Domenico, lembra-
ram que o Congresso é res-
ponsável por formar a matéria 
do trabalho dos advogados.

— É aqui que se forma a 
matéria-prima do trabalho 
do advogado, que nos movi-
menta no dia a dia. Aqui se 
forma a legalidade, seja pela 
Constituição ou pelas leis. A 
legalidade e a liberdade nos 
pautam — afirmou Domenico.

lamachia destacou o res-
peito da advocacia pelo Con-
gresso, pelas atribuições que a 
Constituição lhe conferiu. Ele 
lembrou que os advogados são 
profissionais fundamentais 
para o amadurecimento do 
país e que sem a advocacia 
não existe cidadania, justiça 
ou democracia.

Ensino ruim
Para ele, é essencial assegu-

rar a boa qualidade do ensino 
jurídico, o que não tem acon-
tecido no país. De acordo com 
lamachia, no último exame 
da Ordem dos Advogados, dos 
cerca de 135 mil candidatos, 
pouco mais de 32 mil foram 

aprovados, um índice de 
apenas 23%. Um dos motivos 
para o baixo desempenho, 
afirmou, é a mercantilização 
do processo de ensino, com 
a expansão indiscriminada 
de cursos  de direito sem a 
qualidade necessária.

História
Hélio José (PMDB-DF), 

que solicitou a homenagem, 
lembrou que a criação das 
duas faculdades é também 
uma referência significativa 
na história política do país.

A fundação das faculdades 
foi motivada pelas discussões 
em torno da Assembleia Cons-
tituinte de 1823, convocada 
para a elaboração da primeira 
Constituição brasileira. Na 
época, a necessidade de ofe-
recer um curso de formação 
jurídica ganhou destaque.

— Uma nova ordem política 
e jurídica se instalava no país. 
Era imperativo criar novos 
quadros que dessem susten-
tação ao Estado nascente e 
fomentar uma cultura política 
e jurídica autóctone.

A Faculdade de Direito de 
Olinda foi transferida em 1854 
para Recife e passou a ser parte 
da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Já a Fa-

culdade de São Paulo integra 
hoje a Universidade de São 
Paulo (USP).

O vice-reitor da UFPE, pro-
fessor Ivanildo Figueiredo, 
disse que o tempo de sessão 
seria escasso para citar todas 
as personalidades que passa-
ram pela faculdade. Entre elas 
estão Joaquim Nabuco, Castro 
Alves, Ruy Barbosa, Assis Cha-
teaubriand, José lins do Rego 
e Aurélio Buarque de Holanda, 
além dos ex-presidentes da 
República Nilo Peçanha e 
Epitácio Pessoa.

— Que sejam sempre lem-
brados e reverenciados como 
edificadores da consciência ju-
rídica brasileira, infelizmente 
tão desmerecida e contratada 
nos últimos tempos.

A advogada Iara Bastos Ca-
valcante, assessora parlamen-
tar, leu um texto do jurista e 
ex-senador Rui Barbosa sobre 
os advogados, que traz manda-
mentos para a profissão. Entre 
eles estão não colaborar em 
perseguições ou atentados, 
nem pleitear pela iniquidade 
ou imoralidade; não deixar de 
defender causas impopulares, 
nem as perigosas, quando 
forem justas; e não deixar de 
lado as causas pequenas, se 
houver direito verdadeiro.

A Comissão de Educação 
(CE) pode votar hoje relatório 
de Simone Tebet (PMDB-MS) 
ao projeto que determina 
como se dará a fiscalização 
e o acompanhamento dos 
resultados do Plano Nacional 
de Educação (PNE) por parte 
do Congresso Nacional.

O PlS 746/2015, de autoria 
de Cristovam Buarque (PPS-
-DF), estabelece que a cada 
dois anos, até o dia 25 de 
junho, o governo federal deve 
enviar ao Congresso e divul-
gar na internet o Relatório de 
Avaliação do PNE.

O documento deverá conter 
medidas corretivas necessá-
rias para o alcance das metas 
se elas estiverem sendo negli-
genciadas. Também deverá ser 

detalhada pelo governo a exe-
cução financeira e física dos 
programas e ações previstos.

A votação é terminativa: se 
o texto for aprovado na CE e 
não houver recurso para que 
seja votado pelo Plenário, o 
projeto segue para a Câmara 
dos Deputados

Padrão para escolas
As escolas de educação 

básica deverão obedecer a pa-
drões mínimos de construção, 
segundo o PlS 525/2009, tam-
bém na pauta da CE. O projeto 
tem voto favorável da relatora, 
Marta Suplicy (PMDB-SP), na 
forma de um substitutivo.

De autoria de Cristovam 
Buarque, o projeto estabelece 
que a União terá que definir 

as condições adequadas de 
funcionamento para as esco-
las, relativas à construção e 
aos materiais pedagógicos. O 
objetivo é garantir um padrão 
mínimo nacional de qualidade 
do ensino em todos os níveis 
educacionais.

Marta Suplicy retirou dis-
positivo do projeto original 
segundo o qual governadores 
e prefeitos que não fizessem 
essa cobrança às suas redes 
de ensino poderiam ser pu-
nidos com a inelegibilidade 
para mandatos futuros e para 
outros cargos. Na avaliação da 
senadora, essa norma poderia 
ser contestada na Justiça, e, por 
isso, ela a retirou do texto. O 
projeto também é terminativo 
na CE.

A Comissão de Infraes-
trutura (CI) fará hoje, às 
9h, uma audiência pública 
para debater a unificação da 
alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) incidente 
sobre o querosene de aviação. 

A medida consta no Projeto 
de Resolução (PRS) 55/2015, 
que estava pronto para vota-
ção no Plenário do Senado, 
mas voltará a ser discutida 
em comissões. 

A audiência  pública foi 
proposta pelo senador Acir 
gurgacz (PDT-RO).

O projeto fixa o máximo de 
12% para a alíquota do ICMS 
do querosene de avião em 
todos os estados. A alíquota 
cobrada hoje pode chegar a 
25%, dependendo do estado. 

O imposto valerá apenas 
para os voos domésticos. As 
companhias aéreas estão 
isentas do pagamento em 
viagens internacionais. 

A proposta foi apresentada 

pelo senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP). Com a redu-
ção e fixação da alíquota do 
ICMS, espera-se o aumento 
da oferta de voos domésticos. 
A medida beneficiaria princi-
palmente as Regiões Norte e 
Nordeste, segundo Randolfe.

Para participar do debate 
de hoje na Comissão de Infra-
estrutura, foram convidados 
o diretor da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) Julia-
no Noman; o presidente da 
Associação Brasileira das Em-
presas Aéreas (Abear), Edu-
ardo Sanovicz; o presidente 
do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), 
Alexandre Barreto de Souza.

Também é esperada a 
presença d diretor do De-
partamento de Políticas 
Regulatórias da Secretaria 
Nacional de Aviação Civil, 
Rogério Teixeira Coimbra.

Congresso celebra cursos 
de direito mais antigos

Comissão vota fiscalização de metas da educação

Senado debate hoje unificação do 
ICMS para combustível de aviação

Fundação das Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo, que formaram grandes personagens, 
como Joaquim Nabuco, Castro Alves e Ruy Barbosa, foi lembrada ontem em sessão solene

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

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

AuDIênCIAS InTeRATIVAS

 `CI  Querosene de aviação
9h Audiência interativa para discutir o 
PRS 55/2015, que unifica o ICMS sobre que-
rosene de aviação.

 `CAe  Custo Brasil
10h Audiência interativa sobre o custo 
Brasil, com foco no papel da concorrência, 
das microempresas e da inovação sobre a 
produtividade. Depois, pauta de 9 itens.

 `Ce  Semana de Valorização da Vida
11h Na pauta de 22 itens, o PLS 163/2017, 
que institui a Semana Nacional de Valori-
zação da Vida. 

 `CMA  descarte de baterias
11h30 Entre os 9 itens, o PLS 63/2017, que 
agrava pena para exploração irregular de 
recursos minerais, e o PLS 537/2011, que re-
gulamenta o descarte de baterias.

 `plenárIo  Sessão deliberativa
14h A MP 776/2017, sobre mudanças nos 
resgistros de nascimento, está na pauta.

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

 `Mp 784/2017  Acordos de leniência
14:30 A comissão da MP, sobre acordos de 
leniência no sistema financeiro, faz debate.

 `Mp 781/2017  Fundo penitenciário
15h A comissão da MP, sobre repasses do 
Funpen, aprecia relatório.

 `CMo  Vetos na ldo 2018
15h Reunião para tratar dos vetos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2018. 

 `CongreSSo  Sessão conjunta
19h Apreciação de vetos e projetos sobre 
créditos especiais para diversos órgãos.  

Para Hélio José (4º à esq.), instituições são referência na história do país

Redução de ICMS sobre querosene teria efeito positivo sobre passagens

  Veja abaixo como acompanhar a 
audiência e participar do debate
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O PRESIDENTE DO Senado, 
Eunício Oliveira, afirmou que a 
reforma política em tramitação 
no Parlamento deve atender a 
vontade do eleitor. Segundo ele, 
a reforma não pode ser “para 
uma única eleição” e deve 
permitir o fortalecimento dos 
partidos e da governabilidade.

— Tenho procurado parti-
cipar da discussão, porque, se 
no final for uma PEC [proposta 
de emenda à Constituição], em 
alguns casos quem promulga 
é o presidente do Congresso. 
Então tenho que pegar o pul-
so da Casa e o sentimento da 
sociedade em relação ao que 
significa uma reforma política.

Eunício citou o fim das coli-
gações de partidos nas eleições 
proporcionais (para deputado 
e vereador) e a criação da cláu-
sula de barreira, que tendem a 
reduzir o número de partidos. 

Ele disse crer que os eleitores 
preferem o sistema distrital 
misto, e não o distritão pro-

posto na atual reforma, em que 
são eleitos os candidatos mais 
votados em cada estado (para 
deputado), independentemen-
te do quociente atingido pelo 
partido ou coligação:

— Sou parlamentarista. An-
dei pelo interior, e o sentimento 
é que as pessoas desejam o 
voto distrital misto. O distritão 
poderia ser uma transição, mas 
muitos receiam que a transição 
se torne efetiva. Não é o que 
queremos para o país.

Eunício rechaçou a volta do 
financiamento de campanha 
por empresas e a possibilidade 
de doações ocultas:

— Se o sistema anterior, 
legitimado por uma lei clara 
que permitia empresas, deu 
no que deu, agora vamos criar 
novamente financiamento pri-
vado? li que na Câmara havia 
um projeto de doações ocultas. 
Não passará aqui no Senado. 
Não pautarei no Plenário.

Hoje haverá uma reunião de 

líderes para discutir as priori-
dades do Senado. Apesar da 
urgência da reforma política, 
Eunício disse que os projetos 
voltados para a segurança e a 
economia são prioritários:

— A maioria dos projetos 
de segurança tem muita coisa 
de corporação. Com todo o 
respeito às corporações, vamos 
filtrar para debater os projetos 
de interesse da população. Te-
mos outra preocupação, que é a 
economia. Os indicadores sina-
lizam uma retomada, mesmo 
que lenta. Mas não podemos 
ficar no discurso.

Eunício defendeu o fim dos 
programas de regularização de 
dívidas, que, segundo ele, estão 
prejudicando a arrecadação de 
impostos. Neste mês, o governo 
anunciou um refinanciamento 
para os devedores do Funrural:

—Em dez anos, fizemos 17 
Refis. As pessoas imaginam: 
“Não vou pagar o imposto. Vou 
esperar que chegue o Refis”.

O aprofundamento da 
cooperação econômica 
entre Brasil e Paraguai foi 
o tema central da visita do 
presidente paraguaio, Ho-
racio Cartes, ao Congresso 
Nacional, ontem. 

O presidente do Congresso 
e do Senado, Eunício Oli-
veira, reiterou a disposição 
do Parlamento brasileiro 
em contribuir com leis que 
ajudem a abrir a economia 
sul-americana.

— O Brasil precisa se jun-
tar aos países da América do 
Sul e levar o continente ao 
mundo, do ponto de vista 
das exportações  — afirmou 
Eunício.

Energia elétrica
Falando em português, 

Cartes lembrou que se prevê 
um crescimento de mais de 
4% da economia paraguaia 
neste ano. O índice, segundo 
ele, seria maior se o Brasil 
não estivesse em crise eco-
nômica.

— A saúde do Brasil é 
muito importante para a 
região. A gente sempre fala 
no meu país que, se o Brasil 
estivesse num melhor mo-
mento, o crescimento do 
Paraguai dobraria. Apesar 
de pequenos, somos um país 
muito competitivo. Temos à 
frente muita coisa para fazer 
— afirmou Cartes.

O Paraguai é um impor-
tante produtor de soja, gado 
e energia elétrica. Segundo o 

presidente, são trunfos que 
podem ser explorados pelos 
dois países.

— Brasil e Paraguai ven-
dem tudo de que o mundo 
precisa. Somos privilegiados  
— disse a Eunício.

Estrada
Cartes assinou o livro de 

honra do Senado e dialogou 
com os senadores presentes. 

Em resposta a comentário 
do senador Waldemir Moka 
(PMDB-MS), anunciou 
que em poucos dias será 
aberta uma licitação para a 
construção de uma estrada 
ligando a cidade fronteiriça 
de Porto Murtinho (MS) à 
região paraguaia do Chaco 
Central — parte de um pro-
jeto de ligação do continente 
do Atlântico ao Pacífico. 

À senadora Ana Amélia 
(PP-RS), o presidente do 
Paraguai ressaltou a impor-
tância da migração gaúcha 
para a economia paraguaia.

Ta m b é m  e s t i v e ra m 
presentes José Pimentel 
(PT-CE), Acir gurgacz 
(PDT-RO), Elmano Férrer 
(PMDB-PI), Hélio José 
(PMDB-DF), Jorge Viana 
(PT-AC), Raimundo lira 
(PMDB-PB) e Valdir Raupp 
(PMDB-RO).

Da agenda do presidente 
paraguaio constavam en-
contros com o presidente da 
República, Michel Temer, e 
a presidente do Supremo, 
Cármen lúcia.

O salário dos senadores e 
deputados federais poderá 
ser reduzido e fixado em R$ 
26.723,13, que era o valor vi-
gente até dezembro de 2014. A 
proposta, de lindbergh Farias 
(PT-RJ), teve voto favorável 
do relator Roberto Requião 
(PMDB-PR) e está pronta 
para votação na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

Ao justificar seu projeto 
de decreto legislativo (PDS 
129/2017), lindbergh diz 
que, atualmente, o subsídio 
dos membros do Congresso é 
de R$ 33.763, valor 12,6 vezes 
superior ao rendimento mé-
dio do brasileiro. O senador 

aponta as demais vantagens à 
disposição dos parlamentares, 
como apartamento funcional 
ou, alternativamente, um 
auxílio moradia no valor de 
R$ 5.500 por mês, e plano de 
aposentadoria especial. Eles 
têm ainda direito a um salá-
rio extra no início e a outro 
no final do mandato, a título 
de verba indenizatória para 
despesas com mudança; pla-
nos de saúde e odontológico 
vitalícios e sem limites de gas-
tos, extensivos aos familiares; 
carro oficial, com motorista 
e verba de gasolina; cotas de 
passagem aérea ou reembolso 
de despesas com combustível 

de aeronave própria; e cotas 
para contratação de serviço 
de segurança privada e para 
ressarcimento de gastos com 
alimentação e com Correios.

— Todos esses benefícios e 

privilégios vão na contramão 
do arrocho e do sacrifício 
que esse Parlamento quer 
impor à sociedade brasileira. 
Nesse contexto, como medida 
prioritária, os parlamentares 

precisam começar cortando 
na própria carne, por meio da 
redução dos próprios salários. 
Mais do que o impacto orça-
mentário e o simbolismo que 
envolve a medida proposta, 
essa é uma questão de coe-
rência — ressaltou lindbergh.

Para Requião, o projeto é 
“revestido de profunda mo-
ralidade, de elevado sentido 
ético e humano, de uma clara 
manifestação de solidariedade 
aos brasileiros, especialmente 
aos brasileiros mais pobres, 
nesta conjuntura tão difícil da 
vida nacional”. O relator reco-
mendou urgência na votação 
da proposta.

Eunício quer ouvir sociedade 
a respeito da reforma política
Presidente do Senado disse acreditar que os eleitores preferem o sistema distrital misto para as eleições 
proporcionais, e não o distritão. Para valer em 2018, reforma tem de ser aprovada até o fim de setembro

no Senado, presidente do 
Paraguai discute integração

Comissão analisa proposta que reduz salário de parlamentares

Horacio Cartes e Eunício Oliveira em encontro com senadores

Lindbergh é autor do projeto, que recebeu voto favorável de Requião

Reguffe (sem 
partido-DF) cri-
ticou a proposta 
de criação de um 
fundo público de, 
pelo menos, R$ 3 
bilhões, para financiar campa-
nhas eleitorais, aprovada pela 
Comissão da Reforma Política 
na Câmara. Para o senador, a 
medida aumentará a desigual-
dade no poder, por ser “uma es-
tratégia dos parlamentares para 
se perpetuarem no mandato”. 
Reguffe pediu debate sobre 
uma proposta de sua autoria 
(PEC 6/2015) que possibilita 
o lançamento de candidaturas 
avulsas, independentemente 
de filiação partidária.

O debate sobre a reforma 
trabalhista sancionada pelo 
governo Temer deve ser manti-
do durante o período eleitoral 
de 2018, disse Paulo Paim 
(PT-RS). Segundo o senador, 
a chegada de novos repre-
sentantes no Congresso e na 
Presidência da República trará 
a possibilidade de uma nova 
proposta que possa beneficiar 
empregados e empregadores.

Paim registrou a instalação 
de subcomissão que elabora 
o Estatuto do Trabalho. A 
primeira reunião ocorreu na 
sexta-feira. O senador afirmou 
que os trabalhadores não 
foram ouvidos em nenhum 
momento pelo governo.

José Medeiros 
(PSD-MT) criti-
cou os parlamen-
tares do PT que 
são contrários 
aos cortes orça-
mentários feitos pelo governo. 
O senador afirmou que a re-
dução nos investimentos são 
inevitáveis devido ao rombo 
deixado por Dilma Rousseff.

Medeiros lembrou que os 
governos petistas também 
promoveram cortes na edu-
cação e na saúde e disse que 
os opositores de hoje tentam 
enganar a população com 
discursos vazios e demagogia, 
ao afirmar que o Estado está 
sendo desmontado. 

Reguffe discorda de 
fundo público para 
financiar candidatos

Paim quer foco em leis 
trabalhistas durante a 
campanha eleitoral

PT omite que Dilma fez 
cortes na educação e 
na saúde, diz Medeiros
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Travessia longa até um 
trânsito civilizado no país
Pedestres são 18% dos mortos em acidentes de trânsito. Faltam políticas, estrutura e consciência de motoristas e transeuntes para resolver questão

Nelson Oliveira
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Código de Trânsito Brasileiro
http://bit.ly/transitobr

Brasília para Pessoas
http://bit.ly/bsbparapessoas

PlC 26/2010
http://bit.ly/plsinaldevida

PlS 291/2011
http://bit.ly/semaforosonoro

Saiba mais

O CóDIgO DE Trânsito Bra-
sileiro é claro: “Os veículos de 
maior porte serão sempre res-
ponsáveis pela segurança dos 
menores, os motorizados pelos 
não motorizados e, juntos, pela 
incolumidade dos pedestres”. Na 
prática, entretanto, essa proteção 
é frágil. Segundo o Ministério da 
Saúde, em 2015, 18% dos mortos 
em acidentes de trânsito eram 
transeuntes. Esse ambiente 
feroz foi lembrado em 8 de 
agosto, quando se comemorou, 
mas de maneira crítica, o Dia 
 Internacional do Pedestre. 

Calçadas esburacadas, semá-
foros que privilegiam os mo-
toristas, desrespeito à faixa de 
pedestre, excesso de velocidade, 
inexistência de fiscalização pelo 
poder público e invasão dos 
espaços por veículos são alguns 
dos problemas enfrentados por 
quem anda a pé no Brasil.

Até mesmo em Brasília, cidade 
planejada e a primeira do país 
a consolidar uma cultura de 
respeito à faixa de pedestre, a 
mobilidade do transeunte ainda 
não está equacionada.

—Infelizmente não temos 
muito o que celebrar. O pedestre 
tem uma situação muito precária. 
Se para uma pessoa sem dificul-
dade de locomoção, transitar a 
pé é difícil, para um deficiente 
físico ou visual é praticamente 
impossível. Existe uma total ina-
cessibilidade — diz o integrante 

do coletivo Brasília para Pessoas 
Uirá lourenço.

A realidade é tão adversa que 
o ativista e seu grupo costumam 
desenvolver ações como registrar 
em foto e vídeo carros estacio-
nados irregularmente, multá-
-los simbolicamente e mesmo 
consertar calçadas.

lourenço desenvolve uma 
atividade constante nas redes so-
ciais denunciando, por exemplo, 
a falta de travessias seguras nas 
avenidas de Brasília.

Panorama nacional
Adversidades para o pedestre 

se generalizam no país. Entre 
2000 e 2015, morreram 148,2 mil 
pessoas atropeladas no Brasil. 
E os números anuais não têm 
sofrido queda expressiva, dado o 
espaço de 15 anos: foram 8.696 no 
ano 2000, chegaram a 10.320 em 
2005 e caíram a 6.979 em 2015. 
Entre 2000 e 2015, portanto, a 
diferença é de 19,7%.

Se avaliados caso a caso, os 
números dos estados têm exi-
bido indicadores que permitem 
sonhar, mas de forma comedida, 
com um trânsito mais civilizado. 
Entre 2000 e 2015, das 21 unida-
des da Federação, 18 reduziram 
o número de pedestres mortos 
por atropelamentos. Em média, 
a queda foi de 32%. Alagoas mos-
trou uma redução considerável: 
passou de 312 mortes em 2000 
para apenas 48 em 2015. 

O resultado positivo deve ser 
comemorado, afirma o consultor 
legislativo do Senado da área de 
transportes Rodrigo Novaes. Para 
ele, a consciência e o respeito aos 
pedestres e aos ciclistas estão em 
processo de formação.

— Esse avanço na estatística 
de pedestre é meritório. Hoje 
nós vemos o ciclista como um 
elemento do trânsito, o que há 
15 anos era impossível — disse.

Na contramão, estão os esta-
dos do Pará, Maranhão, Piauí, 
Paraíba, Bahia, São Paulo e Mato 
grosso do Sul, que registraram, 
em média, aumento de 34% no 
número de pedestres mortos 
entre 2000 e 2015. Rondônia 
 registrou, no mesmo período, 
155% a mais de atropelamentos 
fatais. 

O contraste no cenário nacional 
é atribuído às diferentes formas 
de aplicação da lei. O trânsito é 
regido por uma lei federal, no 
entanto, a fiscalização e as au-
tuações são de responsabilidade 
das prefeituras e, no caso das BRs, 
da Polícia Rodoviária Federal, 
explica Novaes.

— O trânsito varia muito por-
que é preciso levar em conside-
ração fatores como a geografia 
do munícipio, a vontade política 
dos governantes, a história e até 
mesmo a economia das cidades e 
também as velocidades máximas 
permitidas nas vias que cortam 
as cidades.

 

N o 
Distrito 

Federal, o 
número de 

mortes por atro-
pelamentos dimi-

nuiu 34% entre 1997 e 
2016, ao mesmo tempo em 

que a frota de veículos aumentou 
288%. A queda é menor quando 
se observa o intervalo de 15 anos, 
entre 2000 e 2015: 31,4%, de 172 
para 118 mortes, com diminui-
ção mais firme a partir de 2011. 
O problema é que entre 2015 e 
2016 houve aumento de 11,2%.

A diminuição no número de 
mortes por atropelamentos no 
Distrito Federal se situa em mé-
dia próxima à de alguns estados 
como Rio grande do Sul e Per-
nambuco. É possível traçar uma 
linha divisória para demarcar 
eras distintas no trânsito do DF. 
A atual começou em 1997 com a 
campanha Paz no Trânsito.

Mesmo assim, em 2016, dos 
365 acidentes com vítimas fatais, 
128 foram atropelamentos de 
pedestres, em razão dos quais 
133 pessoas morreram, 5 delas 
enquanto atravessavam a faixa, 
conforme o Detran. Em 2015, o 

DF havia registrado 118 mor-
tes por atropelamento, segundo 

o Ministério da Saúde.
No primeiro semestre deste 

ano, 48 pessoas morreram atro-
peladas no DF. Joel Vitor Sena, de 
18 anos, integra a triste estatística. 
Em 4 de julho, por volta das 19h, 
ele saiu para lanchar com mais 
três amigos no Riacho Fundo, 
cidade do DF. Durante o percur-
so, o grupo precisou atravessar 
a movimentada Estrada Parque 
Núcleo Bandeirante (EPNB). 
Quase em frente a uma parada de 
ônibus, não havia nenhuma faixa 
de pedestre ou semáforo próxi-
mo. O trânsito congestionado, 
com carros que não alcançavam 
a velocidade de 10 quilômetros 
por hora, passou a ideia de segu-
rança, conta Washington lucena, 
amigo de Sena e companheiro 
de infortúnio.

— A gente atravessou as duas 
pistas e já estávamos chegando 
à calçada quando um Palio 
branco apareceu, do nada, na 
faixa exclusiva para ônibus. O 
carro estava muito rápido. Não 
deu tempo. Ele atropelou o Joel 
e bateu na minha perna. Infe-
lizmente, eu perdi um amigo e, 
hoje, quase dois meses depois, 
ainda não consigo fazer movi-
mentos fortes por causa da lesão 
muscular — lamenta o estudante 
de educação física.

Paz no Trânsito
Em meio à indisciplina dos mo-

toristas e passadas duas décadas, 
há um aparente esquecimento 
daqueles 90 dias efervescentes 
quando Brasília viveu a campa-
nha Paz no Trânsito. De janeiro 
a abril de 1997, os motoristas 
brasilienses foram ostensiva-

mente ensinados a respeitar a 
faixa de pedestre. Encabeçada 
pela polícia militar, a empreitada 
contou com o apoio do senador 
Cristovam Buarque (PPS-DF), 
que na época era governador 
do DF, e do jornal Correio Brazi-
liense, que deu grande cobertura 
à operação deflagrada pela PM.

— Quem avançava na faixa 
recebia uma carta em casa de ad-
vertência — relembra a jornalista 
Ana Júlia Pinheiro, que escreveu 
a primeira série de reportagens 
do Correio sobre a campanha.

A partir de 1º de abril de 1997, 
os motoristas que não dessem 
passagem aos pedestres passa-
ram a ser multados. Conforme 
a jornalista, o coronel Renato 
Azevedo, mentor da campa-
nha, acreditava que o respeito à 
faixa, após a fiscalização, ficaria 
 entranhado na cultura da cidade. 

Cristovam recorda que o tra-
balho de educação nas escolas 
também foi importante. 

— Nós convencemos as crian-
ças sobre a importância do res-
peito à faixa de pedestre e elas 
nos ajudaram ao influenciarem a 
prática correta no comportamen-
to dos pais. Respeitar o pedestre 
não é um problema de trânsito, é 
de educação — afirma o senador.

A campanha Paz no Trânsito 
também se preocupou com o 
comportamento dos pedestres. 
A PM conscientizou a população 
sobre a necessidade do “sinal de 
vida” — ato de levantar o braço ao 
atravessar a faixa. Essa comuni-
cação entre pedestre e motorista 
tornou-se, então, um hábito. 

Impressionada com o caso de 
sucesso em Brasília, a deputada 
Perpétua Almeida (PCdoB-AC) 
propôs um projeto que institui 

o “sinal de vida” em todos os es-
tados . O PlC 26/2010 está com 
o relator, senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO), na Comissão de 
Direitos Humanos (CDH).

O diretor de Educação de 
Trânsito do Detran-DF, Álvaro 
Sebastião Ribeiro, informa que 
o órgão não tem uma posição 
fechada quanto a isso. Ele, porém, 
é um admirador da prática.

— Aqui no DF deu certo.  Quem 
sabe esse não é um caminho para 
todo o Brasil? 

Resultados
Ainda que a faixa de pedestre 

seja um tema importante, existe 
pouca troca de informação e 
pouco aproveitamento sobre o 
que é feito em outros lugares. 
Essa é explicação do cientista 
político Cristiano Noronha para 
a presença pouco expressiva da 
faixa como objeto de política 
pública no Brasil.

— As pessoas governam sem 
olhar experiências bem-sucedi-
das no mundo e no Brasil. Seria 
importante aproveitar resultados 
já testados, mas os prefeitos, por 
exemplo, estão voltados para 
questões locais que consideram 
mais urgentes — observa.

O cientista político pondera, no 
entanto, a respeito do risco que 
seria a “cópia mal feita”.

— Sempre que se vai tentar re-
plicar uma experiência, é preciso 
fazer adaptações para a realidade 
na qual se está inserido — acon-
selha o estudioso, que chama a 
atenção para a diferença entre 
o traçado das ruas e o volume 
de pedestres de cidades como 
Brasília e São Paulo.

Noronha não vê uma corre-
lação entre um maior poder de 
pressão dos motoristas sobre os 
governantes e a falta de políticas 
públicas para angariar respeito 
pelas faixas, mas avalia que há 
falta de “políticas bem pensadas” 
para esse fim e reconhece que a 
falta de consciência dos motoris-
tas responde por boa parte dos 
problemas.

— O motorista vê a faixa como 
um obstáculo que vai tornar o 
trânsito ainda mais lento — diz.

Em beneficio ao pedestre, tra-
mitam ainda no Senado outros 
dois projetos. O PlS  291/2011, 
do ex-senador gim Argello, torna 
obrigatório o sinal sonoro para 
pedestres em todos os semáforos. 
O texto aguarda designação do 
relator, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), desde 2014.

O PlC 14/2014, do deputado  
Antonio Bulhões (PRB-SP), esta-
belece que as faixas de pedestre 
demarcadas nas vias urbanas 
devem ser indicadas por sinal  
luminoso e iluminadas em locais 
de grande circulação, a fim de 
evitar atropelamentos à noite. 
Em 2015, o relator do projeto, o 
então senador Marcelo Crivella, 
votou pela aprovação e justificou:

“A faixa de pedestre é o local 
adequado à travessia de pessoas, 
mas é preciso chamar a atenção 
dos condutores dos veículos da 
sua existência, para que haja 
tempo suficiente para reduzir a 
velocidade ou parar o veículo.”

O  projeto aguarda votação em 
Plenário.

Cuidado, pedestre!
Recentemente, o Detran-DF, 

em parceria com o Sesc, passou 
a oferecer vagas para um curso 
de orientação para pedestre.  As 
aulas foram idealizadas, explica o 
diretor de Educação de Trânsito, 
Álvaro Sebastião, para cons-
cientizar os cidadãos sobre suas 
obrigações e deveres no trânsito.

— O pedestre tem direito ao 
uso da faixa de pedestre, mas é 
bom que ele perceba o que está 
acontecendo no trânsito para que 
não se coloque em risco.

O diretor explica que as maio-
res infrações de pedestres são: 
deixar de estimar a distância em 
que se encontram dos veículos, 
não atravessar em linha reta e 
andar na pista paralelamente aos 
carros. Mesmo assim, Sebastião 
é enfático quanto à responsabi-
lidade dos motoristas:

— Não se colocar em risco é um 
dever do pedestre. Depois que o 
pedestre está na pista ou na faixa 
de pedestre, é responsabilidade 
do motorista deixar ele terminar 
a travessia.

eSTRuTuRA RuIM 
O pedestre sofre com pontos de 
ônibus sem  abrigo ou cobertura 
simples contra intempéries

eSTACIonAR nA CAlçADA 
É uma infração grave. A penalização é 
de 5 pontos na carteira e a multa, de 
R$ 195,23, mais remoção do veículo

DIFICulDADe De ACeSSo
Chegar ao outro lado da rua é difícil 
por causa da falta de faixas de 
pedestre, passarelas e semáforos 

não DAR PASSAgeM Ao PeDeSTRe
É uma infração gravíssima, o motorista 
é  penalizado com 7 pontos na carteira 
e uma multa de R$ 293,47

oBSTáCuloS 
Para usar as calçadas, pedestres  
disputam espaço com mesas de 
estabelecimentos, placas e carros

ACeSSIBIlIDADe
Faltam rampas de acesso, calçadas 
com declividade e piso tátil 

o calvário do pedestre
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Mortes por atropelamento
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Fonte: Detran e secretarias de 
Segurança Pública dos estados, 2016Fonte: Ministério da Saúde, 2015
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PARTICIPANTES DE AUDIêNCIA 
pública realizada ontem pela CPI da 
Previdência destacaram que a reforma 
proposta pelo governo é inconstitu-
cional e pediram medidas eficazes de 
combate à sonegação.

O presidente da Associação Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal (Unafisco), Kleber Cabral, 
afirmou que a sonegação no Brasil gira 
em torno de 27% do valor que deveria 
ser arrecadado, o que dá um total de 
R$ 500 bilhões. Para Cabral, a própria 
legislação favorece o crime, já que trata 
a sonegação como um fato de menor 
importância e gera o sentimento de 
impunidade tributária.

— Temos uma legislação de 1995 que 
é a raiz de muitos problemas, porque 
extinguiu a punibilidade. A atividade 
sonegadora é uma atividade de risco 
calculado. O pior que pode acontecer 
é ter que pagar os tributos e as multas.

Cabral criticou também a quanti-
dade de programas de parcelamentos 
especiais (Refis). Segundo ele, cada 
programa pode causar perdas de até R$ 
50 bilhões por ano aos cofres públicos. 
O vice-presidente da Unafisco atacou 
ainda as leis que tratam da repatriação. 
Para ele, elas também são exemplos de 
benesses tributárias que o Estado dá, 
premiando o mau contribuinte.

— As alíquotas cobradas foram 
inferiores às que eram cobradas das 
pessoas físicas e jurídicas que cum-
priam as suas obrigações tributárias. 
Então, além da anistia penal, havia 
uma vantagem econômica. Isso é, de 
fato, o Estado usando a pedagogia às 
avessas, deseducando o contribuinte.

O vice-presidente da Associação 
Nacional dos Técnicos de Fiscalização 
Federal Agropecuária (Anteffa), José da 
Rocha, avalia que o servidor público 
não colaborou com o deficit da Pre-
vidência. Para ele, o governo precisa 
cobrar de quem realmente deve, que 
são as grandes empresas.

— Cem grandes empresas são res-
ponsáveis por 70% da dívida do INSS.
Ora, se isso é verdade e é verdade, por 
que não se trabalha uma legislação que 
vá buscar a recuperação dessa dívida? 
É interessante manter esse status e 
prejudicar o brasileiro?

 O Diretor de Estudos Técnicos da 

Unafisco, Mauro da Silva, destacou 
que a reforma fere o princípio da 
proporcionalidade ao fazer mudanças 
previdenciárias com retirada de direi-
tos sem antes apresentar alternativas 
menos danosas à sociedade.

Segundo ele, a CPI está mostrando 
que medidas menos lesivas aos direitos 
sociais não foram tomadas e que, por 
isso, a proposta de reforma da Previ-
dência em análise na Câmara (PEC 
287/2016) tem DNA inconstitucional.

Mas, para o advogado especialista 
em direito previdenciário Fábio Zam-
bitte, independentemente do modelo 
ser superavitário ou deficitário, a 
reforma é necessária em razão dos 

aspectos demográficos. Segundo ele, 
o Brasil passa por um envelhecimento 
populacional rápido, aliado a uma 
retração de natalidade severa e isso, 
com o tempo, causará um colapso no 
sistema previdenciário.

— É a hora de arrumar a casa, de 
fazer algum tipo de reforma. Acho que 
não cabe ao Brasil esperar a questão 
demográfica agravar-se para aí, sim, 
todo mundo aqui concluir que há um 
deficit da Previdência brutal e então 
fazer uma reforma, porque o custo de 
transição vai ser muito maior — disse.

Silva, no entanto, acredita que a 
sustentabilidade do sistema previ-
denciário não pode ser medida pelo 
critério deficit e superavit. E defendeu 
a capitalização referencial para o Regi-
me Próprio de Previdência, que seria, 
segundo ele, o modelo mais justo na 
medição dessa sustentabilidade.

A capitalização referencial se ca-
racteriza pela existência de contas 
individuais, com contribuições de 
trabalhadores e empregadores, sobre 
as quais incidem juros, formando um 
patrimônio para efeito referencial. Na 
aposentadoria, o valor acumulado 
na conta referencial é convertido no 
pagamento dos benefícios, cujo valor 
será definido com base em fórmula 
que inclui a expectativa de vida.

Auditor de atividades urbanas da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 
luiz Domingues Junior lembrou que a 
saúde do trabalhador também precisa 
ser cuidada, pois afeta diretamente a 
Previdência, e defendeu a implantação 
de um sistema de saúde ocupacional 
para o servidor público que obedeça 
às mesmas regras da iniciativa priva-
da. Ele citou dados que revelam que 
os servidores públicos adoecem mais 
que os trabalhadores do Regime geral 
de Previdência Social. 
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A CPI da Previdência reúne-se 
manhã, às 13h45, para votar um re-
querimento do relator da comissão, 
Hélio José (PMDB-DF), de convo-
cação de representantes do governo 
do Rio de Janeiro e das prefeituras 
de São Paulo e Barcarena (PA). Os 
entes da Federação estão entre 
os que mais devem ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).

Representantes desses gover-
nos haviam sido convidados para 
uma audiência pública promovi-
da na semana passada, mas não 
 compareceram à reunião. 

O requerimento é para a convo-
cação do secretário de Fazenda do 
Rio de Janeiro, gustavo de Oliveira 
Barbosa; do secretário da Fazenda 
da Prefeitura de São Paulo, Caio 
Megale; e o secretário de Admi-
nistração e Tesouro da Prefeitura 
de Barcarena, Sabmael Carvalho.

Debatedores divergem sobre 
necessidade de mudar Previdência

Paulo Paim (C), presidente da CPI, entre os debatedores convidados para discutir reforma

Prefeitura poderá ser ouvida 
sobre dívida com INSS

Para maioria dos participantes, antes de 
mexer na aposentadoria, governo deve 
combater sonegação. Mas advogado 
defende necessidade de reforma agora

Hélio José: sai em outubro 
relatório preliminar de CPI

Pimentel critica governo 
por cortes na educação

Viana pede leis mais duras 
contra o crime organizado

Um relatório preliminar da CPI da 
Previdência deve ser apresentado no 
dia 15 de outubro, anunciou Hélio José 
(PMDB-DF). O senador declarou que 
“a sociedade não pode ser vítima de 
má gestão ou de leis frouxas que atra-
sam a análise dos processos judiciais 
e permitem uma média de mais de 20 
anos para que as causas judicializadas 
sejam pagas à Previdência”.

— Isso é um absurdo, não há Pre-
vidência que subsista a tal situação. 
Os trabalhadores, os aposentados, as 
donas de casa, os servidores públicos 
não são bode expiatório com relação 
à questão da previdência. São pes-
soas que pagam rigorosamente todo 
mês as suas contribuições.

José Pimentel (PT-
-CE) criticou o go-
verno por fazer cor-
tes orçamentários na 
educação. Em sua 
avaliação, o teto dos 
gastos públicos não 
permitirá o cumprimento das metas 
de investimento em ensino. Segundo 
ele, a falta de repasses federais já 
paralisou as obras de construção de 
creches. Pimentel também cobrou 
investimentos em escolas de tempo 
integral, que considera importantes 
para afastar os jovens do crime. 

O senador disse que lula e Dilma 
promoveram uma política de valori-
zação dos professores e expandiram 
a rede de escolas técnicas federais.

Jorge Viana (PT-AC) 
classificou a situa-
ção do Rio de Janeiro 
como “verdadeira 
guerra”, chamando a 
atenção para as mor-
tes de policiais. O se-
nador alertou para a necessidade de 
vigilância nas fronteiras, lembrando 
que o Brasil é vizinho de países for-
necedores de drogas e armas.

Ele disse que o Código Penal é anti-
go e que o Brasil precisa de leis mais 
duras contra o crime organizado.

— Se juntar as guerras que estão 
ocorrendo no mundo, não chega nem 
perto do número de mortes por ano 
que nós temos no Brasil. E nós não 
fazemos nada — protestou o senador.
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O A PROF U N DA MEN TO 
DAS relações do Brasil com a 
Aliança do Pacífico pode favo-
recer a abertura do Mercosul à 
economia internacional, disse 
ontem o secretário de Assun-
tos Estratégicos da Presidência 
da República, embaixador 
Marcelo Baumbach.

Baumbach ressaltou que a 
crise atual decorre da incapa-
cidade tanto do multilateralis-
mo quanto do regionalismo 
na promoção do desenvolvi-
mento econômico. Segundo 
ele, a associação do Brasil ao 
bloco formado por Chile, Peru, 
Colômbia, México e Costa 
Rica pode contribuir para o 
progresso do continente sul-
-americano.

— As pessoas têm medo do 
futuro e decidem com base 
nesse medo. O que o Brasil 
pode fazer diante disso? O 
Brasil deve apostar no mul-
tilateralismo e promover a 
liberalização da economia. 
Nossas conversações com a 
Aliança do Pacífico tendem a 
ser mais liberais que o Merco-
sul, um bloco regional não tão 
liberal em termos de comércio. 
É possível que consigamos 
tirar proveito da situação 
internacional e praticar um 
regionalismo de caráter mais 
aberto — afirmou

O embaixador participou de 
uma audiência pública na Co-
missão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional (CRE) que 
discutiu a integração do Brasil 
com outros países. A audiên-
cia — que integra o ciclo de 
debates O Brasil e a Ordem 
Internacional: estender pontes 

ou erguer barreiras? — teve 
como tema “Integração e as 
alianças estratégicas no limiar 
da terceira década do século 
21: cooperação ou conflito?”. O 
debate é uma iniciativa do se-
nador Fernando Collor (PTC-
-Al), presidente da comissão.

Cooperação
Professor do Instituto de 

Relações Internacionais da 
Universidade de Brasília 
(UnB), Eiiti Sato avaliou que há 
recuo visível do multilateralis-
mo no mundo, mas apontou 
movimentos que favorecem 
a cooperação entre os países, 
como o terrorismo e a insegu-
rança internacional.

— É impossível combater 
esse tipo de mal a não ser pela 
cooperação, por mais que te-
nha um movimento de fechar 
fronteiras. Sem cooperação, é 
impossível. Há os refugiados e 
outras formas forçadas e inde-

sejadas de imigração. O narco-
tráfico, a lavagem de dinheiro, 
as mudanças climáticas e os 
grandes fluxos financeiros 
trazem problemas. Talvez o 
Brasil não esteja levando em 
conta os ativos positivos do 
país, como a dimensão geo-
gráfica e os padrões culturais 
homogêneos.

Entre os elementos que 
fragilizam a política externa 
brasileira, Sato citou a preca-
riedade de infraestrutura, a 
falta de segurança pública e 
um sindicalismo “exacerbado”, 
com mais de 16 mil associa-
ções registradas no Ministério 
do Trabalho, a grande maioria 
concentrada no setor público.

Professor do Departamento 
de Ciências Econômicas da 
Universidade Federal de Mi-
nas gerais (UFMg), Bernardo 
Palhares Campolina disse que 
a abertura do Brasil deve ser 
feita com cuidado e à luz das 

diferenças existentes entre os 
países, visto que a competição 
externa é “dura”.

— O centro econômico do 
mundo caminha rapidamente 
em direção à Ásia. Precisamos 
fazer um reflexo do ponto de 
vista interno para conseguir-
mos  projeção externa, avaliar 
o ponto de vista estrutural do 
Estado brasileiro, que precisa 
ser repensado, para conseguir 
se integrar a um mundo cada 
vez mais competitivo. As crises 
criam oportunidades. Temos 
território, recursos naturais, 
uma região praticamente sem 
conflito e uma população que 
fala uma só língua.

Planejamento
Campolina disse ainda que 

falta ao Brasil um planejamen-
to de médio e longo prazos, 
visto que o Plano Plurianual 
(PPA) “não é planejamento, 
mas um tanto de continhas 

para resolver o Orçamento”.
— Se nós queremos ser um 

país minimamente respeitado 
lá fora, precisamos pensar que 
tipo de sociedade pretender-
mos ser daqui a 30 ou 50 anos. 
Pensar no planejamento de 
forma séria, em como apro-
veitar as oportunidades e as 
muitas capacidades que temos.

Refugiados
Collor, por sua vez, ressaltou 

que o Brasil sempre ergueu 
pontes, e não barreiras co-
merciais, a não ser em um 
passado recente, o que pre-
judicou o país no avanço do 
 desenvolvimento. 

O senador destacou que 
o Brasil é resultado do fluxo 
migratório de japoneses, italia-
nos, alemães e povos árabes e 
cobrou tolerância para com os 
venezuelanos que ingressam 
no país devido aos conflitos 
com o governo de Nicolás 
Maduro.

Atualmente, disse Collor, há 
65 milhões de refugiados no 
mundo, em razão de guerras, 
perseguições, brigas entre 
etnias, fome e insegurança. 
Desse total, até 2016, menos 
de 10 mil encontravam-se 
abrigados no Brasil, país que 
conta hoje com mais de 200 
milhões de habitantes.

Para o senador José Medei-
ros (PSD-MT), a integração 
mais intensa do Brasil com 
os países vizinhos favoreceria 
o desenvolvimento de todo o 
continente:

— Poderíamos deixar a 
rivalidade com a Argentina 
só para o futebol — brincou.

O presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, convocou sessão do Con-
gresso para hoje, às 19h. Da pauta, 
constam 16 vetos e dois projetos de 
lei. Entre os vetos a serem analisados, 
está o veto parcial (VET 50/2016) à 
lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2017 (lDO – PlN 2/2016) e o veto 
parcial (VET 49/2016) ao projeto que 
regulamenta a profissão de designer 
de interiores (PlC 97/2015).

Também consta da pauta o veto 
total (VET 9/2017) ao projeto que 
trata da interdição cautelar de esta-
belecimento envolvido na prática de 
infração sanitária, como a falsifica-
ção de medicamentos (ECD 2/2014).

Deputados e senadores tam-
bém vão analisar o projeto (PlN 
11/2017) que destina R$ 38 milhões 
a diversos órgãos do Executivo e o 
que destina R$ 37 milhões para a 
Justiça Eleitoral, para a Defensoria 
Pública da União e outros órgãos 
(PlN 12/2017).

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) pode votar 
amanhã o projeto que re-
gulamenta a profissão de 
despachante documen-
talista. O PlS 292/2014 
acrescenta dispositivos à 
lei 10.602/2002, que ins-
tituiu o conselho federal e 
os conselhos regionais da 
categoria. A proposta é do 
senador licenciado Walter 
Pinheiro (PT-BA).

Como a lei de 2002 não se 
aprofunda no exercício da 
profissão, o projeto detalha 
a atividade, estabelece o lo-
cal e as condições para sua 
realização, aborda direitos, 
deveres e proibições em seu 
exercício e traz disposições 
sobre responsabilidade, 
ética profissional e proteção 
de honorários e da atuação  
dos que já estiverem na 
função antes da aprovação 
de mudanças na lei.

Pelo texto, as atribuições 
do despachante documenta-
lista “consistem no conjunto 

de atos e procedimentos 
legais, necessários à me-
diação e representação, 
nas relações com os órgãos 
da administração pública 
federal, estadual, munici-
pal e do Distrito Federal, 
e perante as entidades ou 
órgãos que exerçam funções 
ou atribuições em substitui-
ção ou complementação ao 
trabalho desses entes, me-
diante contrato, permissão, 
concessão, autorização ou 
convênio”.

O projeto tem voto favo-
rável da relatora, Vanessa 
grazziotin (PCdoB-AM), 
que se manifestou pela 
incorporação de duas emen-
das aprovadas na Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ). Uma das 
emendas admite a atuação 
do despachante documen-
talista como profissional 
autônomo ou por empresa 
sob sua responsabilidade, 
que deverá estar inscrita 
no conselho regional com-

petente. A outra condiciona 
punição ao profissional à 
instauração de sindicância 
prévia, com amplo direito 
de defesa, pelo conselho 
regional da categoria.

Auxílio-doença
Os senadores da CAS tam-

bém devem analisar o PlS 
293/2016, de Magno Malta 
(PR-ES), que inclui a síndro-
me de Sjögren e a doença 
pulmonar obstrutiva crônica 
na lista de doenças que não 
exigem carência para fins 
de concessão de auxílio-
-doença e de aposentadoria 
por invalidez ao segurado da 
Previdência Social.

Romário (Pode-RJ), relator 
da proposta, disse que a me-
dida é acertada para esten-
der o rol de enfermidades ou 
condições que dispensam 
a exigência de carência. A 
síndrome de Sjögren é uma 
doença inflamatória crônica 
de origem autoimune, de 
progressão lenta e contínua. 

De acordo com o sena-
dor, o grupo de doenças 
pulmonares obstrutivas e 
progressivas chamado de 
DPOC, que inclui a bron-
quite e o enfisema, engloba 
enfermidades crônicas e 
potencialmente incapaci-
tantes, que trazem alto grau 
de sofrimento e limitação e, 
por isso, devem fazer parte 
das exceções.

No entanto, como são 
doenças frequentes entre a 
população, Romário apre-
sentou emenda para exigir 
avaliação biopsicossocial, 
por equipe multiprofissio-
nal, que constate a inca-
pacidade para o trabalho, 
sem possibilidade de re-
adaptação laboral, para a 
concessão dos benefícios.

As duas propostas terão 
decisão final na CAS. Se 
aprovadas e não houver 
recursos para que sejam 
votadas pelo Plenário do 
Senado, poderão seguir para 
análise da Câmara.

Maior entrosamento do Brasil com Aliança do Pacífico, formada por países latino-americanos, levaria a liberalização do Mercado Comum do Sul, disse embaixador em audiência

Diplomata: país deve ajudar Mercosul a se abrir

Embaixador Marcelo Baumbach, senador Fernando Collor e professores Eiiti Sato e Bernardo Diniz durante debate

Congresso reúne-se 
hoje para analisar 
vetos e créditos 

Regulação de despachante documentalista pode avançar
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CORTES DETERMINADOS 
PElO governo no orçamento 
do Ministério do Trabalho 
ameaçam interromper as 
fiscalizações de combate ao 
trabalho escravo e infantil em 
todo o país até o final do ano. 
A situação foi denunciada 
durante audiência pública 
realizada pela Comissão de 
Direitos Humanos (CDH), 
ontem. Como tentativa de 
solução para a crise, será 
solicitado com urgência um 
encontro com o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira.

A sugestão foi de Paulo Paim 
(PT-RS), que dirigiu o debate, 
realizado a seu pedido. Ele 
propôs que a comitiva para 
a reunião com o ministro 
seja composta também por 
representantes de órgãos e 
entidades presentes no debate, 
entre os quais o Sindicato dos 
Auditores Fiscais do Trabalho 
(Sinait), o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

“Retaliação”
O presidente do Sinait, Car-

los Fernando da Silva Filho, 
informou que o Ministério 
do Trabalho, após o primeiro 
decreto de contingencia-
mento, perdeu mais de 50% 
de seu orçamento para 2017: 
o montante caiu de R$ 902 
milhões para R$ 444 milhões. 
Informou que o corte foi ainda 
mais severo para as ações de 
inspeção do trabalho, chegan-
do a 70%. Do valor inicial, de 
R$ 33,2 milhões, só restaram 
R$ 10 milhões. 

— Esse é um trabalho que 
significa punir escravagistas, 
punir aqueles que exploram 
mão de obra infantil, punir 
quem contrata sem carteira 
assinada e quem explora tra-
balhador. Se o governo diz, 

por seus atos, que isso não é 
essencial, é muito grave. Se-
guimos denunciando para que 
ele cumpra suas obrigações.

Carlos Fernando esclareceu 
ainda que, depois de nego-
ciações com o Ministério do 
Planejamento, foram desti-
nados outros R$ 50 milhões 
para a pasta, mas “nenhum 
centavo” para as fiscalizações. 
Além disso, observou que, dos 
R$ 10 milhões que restaram, 
R$ 9,8 milhões já estão com-
prometidos com serviços de 
suporte às fiscalizações, como 
manutenção de base de dados 
e veículos, não para custos 
diretos com as operações em 
campo.

O chefe da Divisão de Erradi-
cação do Trabalho Escravo do 
Ministério do Trabalho (MTE), 
André Esposito Roston, con-
firmou o quadro de restrições 
de recursos. No cenário atual, 
segundo ele, não será mais 
possível realizar qualquer nova 
operação. A rigor, afirmou, 
restam R$ 6, 6 mil, enquanto 
são necessários até mais de 
R$ 60 mil para cada operação.

O procurador Tiago Muniz 
Cavalcanti ratificou as denún-

cias. Segundo ele, a postura 
do governo vem sendo a de 
“dar as mãos a quem explora, 
maltrata e escraviza traba-
lhadores”, seja por meio de 
reformas que precarizam as 
relações de trabalho, seja pelo 
enfraquecimento dos órgãos 
de combate aos crimes.

— Se o Brasil é referência na 
repressão ao trabalho escravo 
e infantil, isso se deve ao he-
roísmo das instituições envol-
vidas — afirmou Cavalcanti.

Dificuldades
De acordo com o procura-

dor, o número de auditores 
fiscais do trabalho caiu pela 
metade desde o início dos anos 
2000. Cavalcanti observou que 
restam apenas quatro dos dez 
grupos da Equipe Especial 
Móvel do MTE (que atuam 
ao lado da Polícia Federal 
e do Ministério Público em 
operações para resgate de 
trabalhadores submetidos 
a situações de escravidão). 
Apesar das dificuldades, disse, 
as instituições envolvidas e a 
sociedade civil não vão de-
sistir do combate ao trabalho 
escravo moderno, fruto de 

uma política de Estado, não 
de governos.

— governos mesquinhos 
não vão conseguir acabar 
com uma política constru-
ída ao longo de 20 anos no 
enfretamento à escravidão 
contemporânea. Nós vamos 
ao Judiciário, se for preciso; 
vamos à Corte Interamericana 
de Direitos Humanos; vamos 
fazer denúncias na ONU, na 
Organização Internacional do 
Trabalho; vamos até o papa, se 
for preciso, mas tenho certeza 
que não vamos deixar retro-
ceder o combate ao trabalho 
escravo.

A subprocuradora-geral 
da República luiza Cristina 
Frischeisen disse ser mesmo 
necessário enfrentar o proces-
so de esvaziamento dos orça-
mentos para as fiscalizações, 
das quais resultam as ações 
judiciais civis, trabalhistas e 
penais propostas pelo MPF.  
Ela salientou que nem sempre 
é possível tipificar o crime do 
ponto de vista penal, seja em 
razão de aspectos restritivos 
da legislação, que precisa ser 
reformada, seja ainda por in-
terpretações das normas que 

se traduzem em impunidade 
para quem de fato lucra com 
o trabalho escravo.

— É necessário um trabalho 
forte de convencimento do 
Judiciário. Do contrário, só va-
mos penalizar quem estava no 
local, não quem deu a ordem. 
Precisamos punir não apenas 
o “gato”, mas quem aufere lucro 
com o crime.

Insegurança
A situação de penúria or-

çamentária é semelhante na 
Polícia Rodoviária Federal, de 
acordo com Augusta Macha-
do Tamasauskas, integrante 
da Comissão Nacional de 
Direitos Humanos do órgão. 
Segundo ela, não está sendo 
possível atender requisições 
de outros órgãos para as ações 
de fiscalização, em que o 
papel da PRF é garantir a se-
gurança das equipes. Augusta 
observou que essa é apenas 
uma das missões da PRF, que 
ainda responde, entre outras 
funções, pela segurança das 
estradas e auxílio no controle 
das fronteiras.

Descrédito
Para a defensora pública 

federal Ana Paula Villas Boas, 
o colapso nos órgãos de fisca-
lização é reflexo não apenas da 
crise econômica, mas também 
do descrédito em relação aos 
governantes e às instituições. 
Segundo ela, deve-se refletir 
sobre quais devem ser os va-
lores e as prioridades.

— As respostas estão na 
Constituição, que consagra 
o princípio da dignidade das 
pessoas e o valor social do 
trabalho. O ser humano jamais 
poderá ser tratado como coisa. 
A face mais atroz do desres-
peito à dignidade humana se 
espelha na escravidão.
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Audiência: falta verba para fiscalizar trabalho
Debatedores denunciam que atuação das comissões de fiscalização do trabalho escravo e infantil pode ser suspensa em razão dos cortes de gastos feitos pelo governo

Carlos Fernando da Silva Filho e Tiago Cavalcanti dizem que se tornou impossível realizar operações

Raupp parabeniza embrapa 
por defensivo agrícola natural

Telmário lamenta morte do 
líder indígena Rivelino Souza

gurgacz elogia cooperativas 
de crédito de Rondônia

Ana Amélia relata atenção a 
vítimas de chuva de granizo 

Valdir Raupp (PMDB-
-RO) elogiou o trabalho 
da Embrapa no desen-
volvimento de um defen-
sivo agrícola natural ca-
paz de combater pragas 
que provocam grandes 
prejuízos, como os nematoides, que  
atacam raízes de plantações de soja e 
algodão. Segundo ele, o defensivo verde 
é elaborado a partir de resíduos de plan-
tas de produção de biocombustíveis. 

Raupp disse que o controle de pragas 
com defensivos verdes reduz o impacto 
do agronegócio no ambiente e atende 
quem deseja adquirir produtos sem 
pesticidas.

— A estimativa do valor bruto da 
produção agropecuária de Rondônia 
em 2017 é de R$ 8,5 bilhões, o maior 
em nove anos. Esse número demonstra 
o impacto que a nova tecnologia pode 
ter para os produtores do estado.

A morte do professor 
e líder indígena Rivelino 
Pereira de Souza, aos 
42 anos, foi lamenta-
da por Telmário Mota 
(PTB-RR). Rivelino, que 
pertencia à etnia tuxaua, 
afogou-se no Rio Cotingo, no norte de 
Roraima. Segundo o senador, Rivelino 
notabilizou-se por sua perseverança 
e sua luta pelos povos indígenas e foi 
o primeiro indígena a ocupar uma 
diretoria no Ministério dos Esportes. 
Em 2012, o líder indígena assumiu a 
Coordenação-geral de Assuntos Indí-
genas, vinculada à Secretaria Nacional 
de Esporte, Educação, lazer e Inclusão 
Social.

— Iremos sempre lembrar do Rive-
lino leal, profissional, honesto, inteli-
gente, competente, sensível, de uma 
pessoa que lidava com a diversidade 
humana sem igual — afirmou Telmário.

O desempenho das 
cooperativas de crédito 
em Rondônia é melhor 
que o de instituições 
tradicionais, disse Acir 
gurgacz (PDT-RO). 
Segundo o senador, 
enquanto bancos decidem fechar 
agências em pequenos municípios, as 
cooperativas de crédito estão presentes 
em todas as cidades do estado.

— A explicação para o sucesso é sim-
ples. Em tempos de crise, somente com 
a ajuda mútua, principal característica 
das cooperativas, as pessoas conse-
guem melhor enfrentar as dificuldades.

Acir lembrou que cooperativas ru-
rais, de transporte, serviços, saúde e 
educação também estão presentes em 
Rondônia. Segundo ele, o estado já 
conta com 116 cooperativas registradas 
e que movimentam cerca de 20% do 
PIB rondoniense.

Ana Amélia (PP-RS) 
lamentou a destruição 
de duas mil casas devido 
a uma intensa chuva de 
granizo na sua cidade 
natal, lagoa Vermelha, 
no nordeste gaúcho. A 
senadora disse que, felizmente, não 
houve feridos nem mortos e informou 
que as autoridades da cidade e do estado 
estão buscando auxiliar os moradores.

Ana Amélia informou também que re-
centemente visitou as cidades gaúchas 
de Morro Reuter, Nova Hartz e Parobé, 
no Vale do Paranhana. Os municípios se 
destacam pela produção de calçados, 
tanto para exportação quanto para o 
mercado interno. Segundo a senadora, 
muitas empresas no local não conse-
guem contratar o mínimo de pessoas 
com deficiência estabelecido em lei, 
mesmo fazendo anúncios e procurando 
entidades assistenciais especializadas.


