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Senado deve votar 
amanhã PEC do 
Simples Municipal
Proposta facilita a prestação de contas de municípios com até 15 mil habitantes. 
Plenário também pode analisar esta semana fundo especial para financiar campanhas

O Senado pode decidir amanhã, em 
segundo turno, sobre a proposta 
que altera a Constituição para sim-

plificar a prestação de contas de pequenos 
municípios. Se aprovada, a PEC do Simples 
Municipal pode mudar a administração de 
60% dos municípios do país, que têm até 
15 mil habitantes. Com as novas regras, eles 
terão acesso mais fácil a contratos e transfe-
rências de recursos da União e dos estados. 
Atualmente eles seguem as mesmas exigên-

cias dos municípios de maior porte. 
Também está na pauta do Plenário projeto 

de um novo fundo para financiamento de 
campanhas. A verba viria da desoneração fiscal 
concedida a rádios e TVs para a transmissão da 
propaganda partidária e de multas aplicadas 
com base no Código Eleitoral. Outra proposta 
que pode ser votada facilita a renegociação do 
crédito rural. Os agricultores poderão negociar 
a dívida diretamete com bancos, que terão 
prazo para concluir o processo.  3

Elmano, Moka, Marta e Caiado, com agentes de saúde, festejam aprovação

A CPI mista terá reunião na terça-feira para definir quem será ouvido 

Setembro Amarelo: Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio foi ontem

Debate sobre o Nordeste na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas é presidido por Fenando Bezerra Coelho (3º à esq.)

Comissão adia 
análise de 
proposta sobre 
cuidadores

No 7 de Setembro, 
Eunício reflete 
sobre o desafio de 
desenvolver o país

Lei que traz 
auxílio para as 
santas casas é 
sancionada

A necessidade de ofe-
recer uma contrapartida 
ao fazer novas exigências 
aos municípios levou a 
Comissão de Assuntos 
Sociais a decidir debater 
mais, antes de votar, a 
proposta que regulamenta 
a profissão de cuidador de 
idosos, crianças e pessoas 
com deficiência. Ronal-
do Caiado questionou a 
formação exigida para o 
profissional, afirmando 
que ela pode sobrecar-
regar as prefeituras e até 
provocar o fechamento de 
creches públicas.  4

Em vídeo sobre o Dia da 
Independência, o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, 
ressaltou o compromisso do 
Congresso de aperfeiçoar 
as instituições, fortalecer 
a democracia e garantir o 
futuro, e a responsabilidade 
da sociedade de participar 
da vida do país.  3

Foi publicada a lei que cria 
crédito especial para socor-
rer as Santas Casas e outras 
instituições filantrópicas que 
participam de forma com-
plementar no SUS. A norma 
tem origem em projeto de 
José Serra e poderá liberar 
até R$ 2 bilhões anuais por 
cinco anos.  3

CPI da JBS escolhe relator e 
avalia possíveis depoimentos

Pela prevenção do suicídio, 
cúpula do Senado fica amarela

Debate: crise hídrica não afeta energia no Nordeste

A CPI mista criada para 
investigar as atividades do 
grupo JBS se reúne amanhã 
para a escolha do relator e a 
votação de requerimentos 
de convocação. Devem ser 
chamados a depor os em-
presários Joesley e Wesley 

Batista e o procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
entre outros. A comissão 
foi instalada na terça-feira 
e elegeu como presidente 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO) 
e como vice Ronaldo Caiado 
(DEM-GO).  2

Desde sexta-feira, a cúpula 
do Senado está iluminada de 
amarelo em apoio à campa-
nha de prevenção ao suicí-
dio, Setembro Amarelo, que 
vai até o fim do mês. O Dia 
Mundial de Prevenção ao 
Suicídio foi celebrado ontem. 

A iluminação foi solicitada 
pelo senador Garibaldi Alves 
Filho, autor do projeto que 
institui a Semana Nacional 
de Valorização da Vida.

Apesar da crise hídrica na região do Vale do 
Rio São Francisco e no reservatório da Bar-
ragem de Sobradinho (BA), a distribuição de 
energia para o Nordeste não será prejudicada 
nos próximos meses, disseram os participantes 

de audiência realizada na quarta-feira na Co-
missão Mista de Mudanças Climáticas. Ainda 
asssim, os debatedores manifestaram preocu-
pação com a continuidade da crise hídrica na 
região e com futuras crises no país.  4

Avança projeto que regulamenta 
profissão de agente de saúde

A Comissão de Assuntos 
Sociais aprovou um projeto 
de lei que regulamenta as 
profissões de agente de saú-
de e de agente de combate a 
endemias. A proposta exige 
que os profissionais tenham 
pelo menos o ensino médio e 
define que a carga de trabalho 
semanal será de 40 horas, 
sendo a maior parte desse 

tempo dedicada às visitas 
domiciliares. Além disso, os 
agentes deverão passar por 
um curso de formação antes 
de começar a trabalhar. O 
projeto, que foi relatado na 
comissão por Marta Suplicy, 
agora vai para o Plenário do 
Senado. Se for aprovado lá, 
será remetido para a Câmara 
dos Deputados.  4

 � Especial sobre a prevenção:  
http://bit.ly/Cidadania595
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A COMISSãO MISTA parla-
mentar de inquérito criada 
para investigar as atividades 
do grupo JBS se reúne amanhã 
para a designação do relator. A 
CPMI foi instalada na terça-fei-
ra e elegeu como presidente 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO). A 
vice-presidência é de Ronaldo 
Caiado (DEM-GO).

O foco da comissão mista 
são as supostas irregularidades 
envolvendo as empresas JBS e 
J&F em operações realizadas 

com o BNDES e a BNDESPar, 
ocorridas entre os anos de 
2007 a 2016.

Na segunda parte da reu-
nião, devem ser votados 
requerimentos de senadores 
e deputados para que sejam 
chamados a depor os acionis-
tas controladores do Grupo 
J&F Investimentos, Joesley 
Batista e Wesley Batista; o 
ex-diretor de Relações Institu-
cionais do Grupo J&F Ricardo 
Saud; o ex-procurador do 

Ministério Público Federal 
Marcelo Miller; os ex-presi-
dentes do BNDES Demian 
Fiocca e Luciano  Coutinho; e 
o procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot.

Também devem ser aprecia-
dos requerimentos ao BNDES 
para apresentação do levanta-
mento detalhado de todos os 
empréstimos para o grupo e 
ao BNDESPar sobre todas as 
participações do banco nas 
empresas do J&F.

CPI da JBS escolhe relator  
e decide sobre convocações
Colegiado, que terá Ataídes Oliveira presidente e Ronaldo Caiado como vice, também vai  
avaliar requerimentos para ouvir Joesley e Wesley Batista, Marcelo Miller e Rodrigo Janot 

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

 `eSTATUTO dO TRABALHO  Princípios
9h Audiência sobre princípios da Orga-
nização Internacional do Trabalho e da 
Constituição para o trabalho.

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

 `CdR  O Fundeb e o desenvolvimento
9h Debates sobre a importância do 
Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica para o 
 desenvolvimento regional. 

 `Ce  Metas do Pne
9h Audiência sobre os indicadores 
 referentes às metas do Plano Nacional 
de Educação. 

 `Ci  Sabatina para a AnP
9h Sabatina de José Cesário Cecchi, indi-
cado para diretor da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

 `CAe  Fundo de combate à seca
10h Entre os 16 itens, o PLS 791/2015, 
que cria fundo para combater seca no 
Nordeste.

 `CÓdigO de AeROnáUTiCA  Relatório
10h30 Análise de relatório sobre o 
PLS 258/2016, que institui o Código 
 Brasileiro de Aeronáutica. 

 `CRA  Setor frigorífico de carne
11h Audiência interativa para debater 
descentralização de empreendimentos 
no setor frigorífico de carne. 

 `CMA  Controle de pragas urbanas
11h30 O PLC 65/2016, que regulamenta 
sistema de controle de pragas urbanas, é 
um dos 8 itens.

 `  dOençAS RARAS  Plano de trabalho
14h Discussão do plano de trabalho. 

 `CPMi dA JBS  escolha do relator
14h30 Designação do relator e 
 apreciação de requerimentos. 

 `MP 779/2017  Outorgas de aeroportos
14h30 A comissão da MP, que flexibiliza 
pagamento de outorgas de aeroportos, 
analisa relatório.  

 `MP 782/2017  Órgãos da Presidência
14h30 A comissão da MP, que organi-
za órgãos da Presidência e ministérios, 
 vota relatório.

 `MP 789/2017  Royalties da mineração
14h30 A comissão da MP, sobre royalties 
da mineração, analisa plano de trabalho.

 `MP 793/2017  Funrural
14h30 A comissão da MP, sobre renego-
ciação do Funrural, faz debate interativo. 

 `CPi dO BndeS  Audiência
15h Audiência com dirigente da CVM. 

 `MPs 790 e 791/2017  Mineração
16h As comissões das MPs, sobre regras 
para mineração, fazem  audiência.

 `CCT  Ligações para SACs via celular
8h30 Entre 23 itens, o PLS 445/2016, que 
obriga serviços de atendimento ao con-
sumidor a atender ligação de celular.

 `CAS  estatuto da Segurança Privada
9h Audiência interativa sobre o 
SCD 6/2016, que cria o Estatuto da 
 Segurança Privada.

 `CdR  Classificação de estâncias
9h O PLC 147/2015, sobre classificação de 
estâncias, é um dos 6 itens na pauta.

 `MP 793/2017  Funrural
9h30  A comissão da MP, sobre renego-
ciação do Funrural, faz audiência.   

 `CdH  Criminalização do funk
11h  Depois de pauta de 26 itens, audiên-
cia interativa para debater a criminaliza-
ção do funk, objeto da Sugestão 17/2017. 

 `CSF  Requerimentos
11h30 Apreciação de requerimentos.

 `CMCVM  Plano de trabalho
14h30 Apresentação do plano de traba-
lho para 2017 pela relatora, deputada 
Luizianne Lins. Logo após, apreciação de 
requerimentos.

 `MP 785/2017  novo Fies
14h30  A comissão da MP, sobre o novo 
Fies, promove audiência pública.

 `CAS  Laringe eletrônica
9h Audiência interativa sobre a inclusão, 
na tabela do SUS, do equipamento co-
nhecido como laringe eletrônica, utiliza-
do em casos de  laringectomia total.

 `CPi dA PReVidênCiA  Audiência em SP
9h Audiência pública na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, com a partici-
pação de representantes do Judiciá-
rio, do Ministério Público, da Anfip e da 
Unafisco. 

 `CSF  energia solar e desenvolvimento
9h Audiência interativa para de-
bater energia solar como vetor de 
 desenvolvimento social.  
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AuDIêNCIAS INTErATIVAS

Ataídes Oli-
veira (PSDB-
-TO), que pre-
side a CPI mista 
da JBS, criticou 
notícias de que 
a comissão se-
ria contrária à Operação Lava 
Jato. O senador lembrou que 
desde o início de seu mandato 
defendeu em Plenário ações 
anticorrupção

— Meu propósito com a CPI 
da JBS, e o de outros mem-
bros deste colegiado, é jogar 
luz sobre a coisa pública e 
cumprirmos nossa obrigação 
constitucional de fiscalização.

Jorge Viana 
(PT-AC) con-
clamou o STF 
a agir “contra 
o abuso de au-
toridade e as 
ilegalidades co-
metidas, pondo na cadeia os 
que estão afrontando o cida-
dão”. O senador se referia às 
gravações de Joesley Batista e 
à apreensão de mais de R$ 51 
milhões em apartamento uti-
lizado por Geddel Vieira Lima.

— Se a decisão [do STF] for 
anular acordos, que anulem. 
Se for prender pessoas, que 
prendam. 

Lasier Mar-
tins (PSD-RS) 
disse estranhar 
a demora do 
Supremo Tribu-
nal Federal em 
tomar atitudes 
em relação aos desdobramen-
tos das investigações sobre o 
grupo JBS. O senador defen-
deu a anulação do acordo de 
delação premiada e a prisão 
dos irmãos Wesley e Joesley 
Batista.

— É um apelo que faço ao 
STF, se mexam, tomem uma 
atitude, no máximo, até o final 
do feriadão. 

Gleisi Hoff-
mann (PT-PR) 
afirmou que a 
denúncia do 
P ro c u ra d o r-
-Geral da Repú-
blica, Rodrigo 
Janot, contra o PT é puramente 
política, não respeita o proces-
so legal e expõe a atuação do 
Ministério Público a críticas 
no país e no exterior.

— Que escândalo isso, dr. 
Janot! E Vossa Excelência vai 
sair do cargo carimbado pela 
delação furada da JBS, com 
seu assessor envolvido numa 
negociata.

José Medei-
ros (Pode-MT) 
criticou a ma-
nutenção pelo 
Estado de em-
presas públicas. 
Ele ressaltou 
os altos custos para os cofres 
públicos de manter essas em-
presas e sustentar os rombos 
e as tomadas de dinheiro por 
parte de agentes corruptos.

— Não sou dos que defen-
dem que o país continue san-
grando com essas empresas. 
Elas podem passar para as 
mãos privadas e o Brasil não fi-
car  arcando com isso — disse.

L i n d b e r g h 
Fa r i a s  ( P T-
-RJ) repudiou 
a decisão de 
Rodrigo Janot 
de apresentar 
denúncia con-
tra os ex-presidentes Dilma 
e Lula, além de seis outros 
integrantes do PT, pelo crime 
de  organização criminosa.

— Chamo a atenção que a 
denúncia foi só de organização 
criminosa. Não está lá nenhu-
ma outra ação. No momento 
em que o MP estava numa 
situação de defensiva, vamos 
fazer o quê? Atacar o PT!

Ataídes Oliveira diz que 
colegiado não vai retaliar 
Operação Lava Jato

Jorge Viana cobra 
atitude do Supremo  
contra ilegalidades

Lasier Martins pede ao 
Supremo a prisão de 
Wesley e Joesley Batista

Para Gleisi, denúncia de 
Janot contra o PT é política 
e expõe Ministério Público

Medeiros critica corrupção 
em empresas públicas e 
defende privatizações

Lindbergh: atitude da 
Procuradoria-Geral foi para 
desviar de fatos graves
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O PLENáRIO DO Senado deve 
votar amanhã, em segundo 
turno, a proposta de emenda à 
Constituição, do senador An-
tonio Anastasia (PSDB-MG), 
que estabelece prestação 
de contas simplificada para 
municípios de pequeno porte. 
Também chamada de Simples 
Municipal, a PEC 77/2015 
favorece a adoção de novas 
regras para a celebração de 
convênios e transferências de 
créditos da União e estados.

Atualmente, os pequenos e 
grandes municípios seguem os 
mesmos critérios de prestação 
de contas, o que acaba preju-
dicando as administrações 
municipais de menor porte, 
que sofrem com a elevada 
burocracia. A expectativa é 
de que a medida simplificará 
o funcionamento de mais de 
60% dos municípios com até 
15 mil habitantes.

Agentes
O Plenário também deve 

votar, em primeiro turno, a 
PEC 14/2016, que transforma a  

carreira dos agentes penitenci-
ários em uma carreira policial, 
instituindo as polícias penais 
estaduais.

Outra proposta que pode 
ser votada é a PEC 4/2017, 
que proíbe a filiação partidá-
ria de integrantes da Justiça 
Eleitoral nos dois anos ante-
riores à posse no cargo ou ao 
início do exercício da função.

Campanhas
Também está na pauta o 

projeto do senador Ronaldo 
Caiado (DEM-GO) que institui 
o Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha. O PLS 
206/2017 também permite 
a propaganda eleitoral paga 
no rádio e na TV e restringe o 
horário eleitoral gratuito aos 
canais de rádio e de televisão 
que são de responsabilidade 
do poder público.

De acordo com a proposta, 
será transferido para um fundo 
eleitoral o montante relativo à 
desoneração fiscal concedida 
a rádios e TVs privadas para 
a transmissão da propagan-

da partidária e do horário 
eleitoral. 

O fundo proposto por Caia-
do pode chegar a R$ 2 bilhões. 
Parte do dinheiro viria de 
multas e penalidades apli-
cadas aos partidos políticos 
com base no Código Eleitoral. 
O projeto prevê a correção 
do valor a cada eleição pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC).

Crédito rural
O projeto que cria proce-

dimento menos burocrático 
para a renegociação do crédito 
rural (PLS 354/2014) é outro 
item que pode ser votado pelo 
Plenário esta semana. 

O texto, da senadora Ana 
Amélia (PP-RS), estabelece re-
gras para que agricultores que 
contraíram empréstimos e es-
tejam inadimplentes possam 
renegociar a dívida de forma 
mais ágil e diretamente com 
instituições financeiras que 
integram o Sistema Nacional 
de Crédito Rural (SNCR).

De acordo com o texto, a 
conclusão do processo de 
renegociação se dará em até 
180 dias, com a possibilidade 
de prorrogação por igual pe-
ríodo, mediante justificativa 
comprovada. 

O projeto determina ainda 
que, após receber do agricul-
tor o pedido de negociação 
da dívida, o banco terá até 60 
dias para responder. 

Para que o acordo seja fe-
chado, será analisada, entre 
outros aspectos, a capacidade 
financeira dos envolvidos 
para o cumprimento do novo 
contrato.

Ricardo Fer-
raço (PSDB-
-ES) fez apelo 
para que a PEC 
15/2011, de au-
toria dele, ga-
nhe prioridade 
na pauta de votações do Ple-
nário. A proposta simplifica o 
sistema recursal no Judiciário. 
Se aprovada, valerá em defini-
tivo o entendimento de que 
a pena deverá ser cumprida 
a partir do julgamento em 
segunda instância. 

— A sociedade brasileira 
quer o fim da impunidade. A 
sociedade brasileira quer uma 
Justiça mais eficaz e célere. A 
lentidão para mudar, normal-
mente, significa o medo do 
novo. E nós não podemos ter 
o medo do novo.

Também está na pauta o projeto que institui um fundo que pode chegar a R$ 2 bilhões para o 
financiamento de campanhas políticas e autoriza propaganda eleitoral paga no rádio e na TV

Dário Berger 
(PMDB-SC) pe-
diu a aprova-
ção de proposta 
dele que impõe 
o mesmo teto 
do servidor pú-
blico à remuneração paga por 
empresas públicas e socieda-
des de economia mista. A PEC 
58/2016 está na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

O senador citou auditoria do 
TCU sobre os salários pagos 
por mais de cem empresas pú-
blicas, como Caixa, Eletrobras 
e BNDES, aos diretores. Há 
dirigentes que recebem mais 
de R$ 100 mil por mês.

— É inaceitável que empre-
sas públicas tenham política 
salarial diferente do resto dos 
servidores.

Valdir Raupp 
(PMDB-RO) la-
mentou  a falta 
de investimen-
to no turismo. 

O senador de-
clarou apoio ao 
PL 7.425/2017, de iniciativa do 
Poder Executivo, que passa o 
Instituto Brasileiro do Turis-
mo (Embratur) de autarquia 
a agência independente. De 
acordo com Raupp, isso da-
ria maior autonomia para a 
empresa promover o Brasil 
no exterior.

— Temos que trabalhar para 
que esse projeto ande rápido. 
Como autarquia, a Embra-
tur fica impedida de firmar 
convênios com a iniciativa 
privada ou contratar pessoal 
no exterior — avaliou.

Sérgio Pete-
cão (PSD-AC) 
lamentou  a 
onda de vio-
lência no Acre, 
que se espalhou 
pelos pequenos 
municípios. Segundo o sena-
dor, o quadro decorre da situ-
ação geográfica do estado, si-
tuado na fronteira com o Peru 
e a Bolívia, países apontados 
como os maiores produtores 
de drogas do mundo.

— Me preocupa essa situa-
ção, porque todos os dias nós 
temos ali, quando se abrem os 
jornais, notícias dessa briga de 
facções. E o pior é que as víti-
mas são jovens, a juventude, 
jovens de 16, 17, 18 anos, que 
às vezes viram presa fácil do 
tráfico de drogas.

Na quarta, 
véspera do Dia 
da Indepen-
dência, Pedro 
Chaves (PSC-
-MS) exaltou a 
permanência 
dos ideais dos que lutaram pela 
autonomia política do Brasil.

— As ideias que culminaram 
com o Sete de Setembro não 
pereceram após o grito do 
Ipiranga [feito por dom Pedro 
I] — disse Chaves, citando Ti-
radentes, Frei Caneca, Duque 
de Caxias e Getúlio Vargas.

Ele lembrou que desde a 
infância participa dos desfiles 
do Sete de Setembro.

— Ia na fanfarra, externando 
meu amor e compromisso com 
a pátria. Amanhã [quinta] esta-
rei na rua em Campo Grande.

Votação do Simples Municipal 
pode ser concluída amanhã

Ferraço defende PEC 
que garante prisão 
após segunda instância

Empresa pública tem de 
seguir teto salarial de 
servidores, afirma Dário

raupp pede que 
Embratur passe de 
autarquia a agência

Petecão lamenta onda 
de violência que se 
espalhou pelo Acre

Muitos seguiram ideal 
de independência de 
dom Pedro I, diz Chaves

Plenário tem na pauta desta semana três PECs e dois projetos de lei

Presidente do Senado, Eunício fala em vídeo sobre o 7 de Setembro
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Sancionada lei que prevê socorro 
às santas casas de misericórdia

Em fala pelo Dia da Independência, 
Eunício destaca papel do Legislativo

Um programa de crédito 
especial vai socorrer as Santas 
Casas e outras instituições fi-
lantrópicas que participam de 
forma complementar no Sis-
tema Único de Saúde (SUS). A 
medida está na Lei 13.479/2017 
publicada no Diário Oficial da 
União de quarta-feira. 

A lei tem origem em um 
projeto do senador José Serra 
(PSDB-SP) aprovado em deci-
são terminativa na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) em abril.

A lei cria o Programa de 

Financiamento Preferencial 
às Instituições Filantrópicas e 
sem Fins Lucrativos, também 
conhecido como Pró-Santas 
Casas, que poderá liberar 
até R$ 2 bilhões anuais pelos 
próximos cinco anos. A União 
deverá subvencionar as ope-
rações. 

Em 2015, as Santas Casas 
tinham uma dívida superior 
a R$ 21 bilhões. Serra alertou 
para o risco de descontinuida-
de do trabalho das instituições, 
em razão do endividamento 
crescente.

O Dia da Independência é 
um convite para refletir sobre 
o papel de cada um na cons-
trução do Brasil, afirmou o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, em vídeo divulgado 
pela TV Senado e por mídias 
sociais. Ele ressaltou o com-
promisso do Congresso de 
aperfeiçoar as instituições, 
fortalecer a democracia e 
melhorar o futuro.

— Progresso é quando um  
país cria empregos e melhora 
a qualidade de vida de seu 
povo. É quando um pequeno 
empreendedor sonha em 

transformar uma boa ideia 
em uma empresa próspera. 
É quando garantimos um 
futuro melhor para os nossos 
filhos. Esse deve ser o pro-
jeto a unificar os brasileiros, 
independente de convicções 
políticas — disse.

Para Eunício, uma democra-
cia ampla exige que a socieda-
de participe com responsabi-
lidade da vida nacional, e que 
o poder público responda às 
necessidades com qualidade. 

 � Veja vídeo do pronunciamento:  
http://bit.ly/eunicio7setembro
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Participantes de uma au-
diência realizada na quarta-
-feira afirmaram que, apesar 
da crise hídrica na região do 
Vale do Rio São Francisco e no 
reservatório da Barragem de 
Sobradinho (BA), a distribui-
ção de energia para o Nordeste 
não será prejudicada. Eles 
falaram à Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas.

O diretor de Operação da 
Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco (Chesf), João 
Henrique de Araújo Franklin 
Neto, ressaltou que a vazão 
mínima em Sobradinho bai-
xou de 1.300 metros cúbicos 
por segundo em 2013 para 
550 agora. 

Segundo ele, a preocupação 
da Chesf é com a garantia do 
abastecimento humano e dos 
projetos de irrigação, e não 
com questão energética.

De acordo com Franklin 
Neto, o setor elétrico tem 
fontes alternativas que ga-
rantem segurança energética 
ao Nordeste, entre elas a 
eólica e a térmica. Segundo 
ele, atualmente apenas 15% 
da demanda energética do 
Nordeste é atendida pelo São 
Francisco. Em contrapartida, 
segundo o diretor da Chesf, 
no final de semana anterior, 
houve uma geração de 6.800 
megawatts pela fonte eóli-
ca, representando 65% do 
atendimento ao consumo do 
Nordeste.

— Nessa hora, chegamos a 
fornecer energia para outras 
regiões do país. Apesar da 

crise hídrica do São Francisco, 
o Nordeste é autossuficiente e 
contribui com outras regiões.

Apesar de afirmarem que 
a situação permanecerá sob 
controle nos próximos meses, 
os debatedores manifestaram 
preocupação com a continui-
dade da crise hídrica na região 
e com futuras crises no país.

Prioridade
Segundo o presidente da 

Agência Nacional de águas 
(ANA), Vicente Andreu Guillo, 
medidas estruturantes preci-
sam ser colocadas em prática 
no São Francisco para que, 
em outra crise futura, a re-
gião tenha melhor condição 
de segurança hídrica. Para 
Guillo, é preciso que todos os 
atores se envolvam e tomem 
as medidas necessárias de 
forma coordenada.

— Estamos falando de uma 
bacia de 630 mil quilômetros 
quadrados. O gerenciamento 
de uma crise precisa buscar 
repartir os riscos em toda a 
bacia — ponderou.

Ele ressaltou como medida 
estruturante fundamental a 
mudança da prioridade da 
Bacia do São Francisco, de 
geração de eletricidade para 
segurança hídrica.

— A geração hidrelétrica 
deve ser mantida como prio-
ridade, mas não mais como 
uma prioridade que determi-
ne a condição de operação dos 
reservatórios. Eles têm que 
ser operados para manter a 
segurança hídrica — destacou.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) decidiu debater 
mais, antes de votar, a proposta 
que regulamenta a profis-
são de cuidador. O projeto 
foi discutido na reunião de 
quarta-feira, mas o senador 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
pediu o adiamento da análise. 

Ele levantou dúvidas sobre a 
formação exigida para o pro-
fissional. O Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) 11/2016 prevê 
que, se não tiver dois anos de 
experiência, o cuidador preci-
sará fazer curso de qualifica-
ção. Caiado teme que o custo 
da exigência sobrecarregue as 
prefeituras.

O senador lembrou que 
creches estão sendo fechadas e 
escolas nem mesmo são aber-
tas porque o Legislativo cria 
exigências, como a presença 
de pedagogos, professores 
especializados e acompanhan-
tes, que os administradores 
municipais não conseguem 
cumprir por falta de verba, 
correndo risco de ser denun-
ciados pelo Ministério Público.

— É um cuidado que preci-
samos ter. A cada momento 
que passarmos uma exigência 
ao município, sabermos qual é 
a contrapartida para que isso 
se torne realidade — disse.

Pelo projeto, o cuidador 

profissional é o que acompa-
nha e dá assistência a idosos, 
crianças e pessoas com defi-
ciência ou doença rara, em 
residências, comunidades ou 
instituições.

Regras
O texto define proibições 

aos cuidadores, como a ad-
ministração de medicação 
que não seja por via oral nem 
orientada por prescrição do 
profissional de saúde, assim 
como procedimentos de 
complexidade técnica. Os tra-
balhadores também poderão 
ser demitidos por justa causa 
se ferirem direitos do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, 
ou do Estatuto do Idoso.

A proposta estabelece que a 
atividade de cuidador pode ser 
temporária ou permanente, 
individual ou coletiva, visando 
à autonomia e independência, 
zelando pelo bem-estar, saúde, 
alimentação, higiene pessoal, 
educação, cultura, recreação 
e lazer do assistido. Os pro-
fissionais deverão ter ensino 
fundamental completo e curso 
de qualificação na área, além 
de idade mínima de 18 anos, 
bons antecedentes criminais 
e atestados de aptidão física 
e mental.

Quando o cuidador for 

empregado por pessoa física, 
para trabalho por mais de 
dois dias na semana, atuando 
no domicílio ou no acompa-
nhamento de atividades da 
pessoa cuidada, terá contrato 
regido pelos mesmas regras 
dos empregados domésticos. 

Se for contratado por em-
presas, estará vinculados às 
normas gerais de trabalho. 

O relator da proposta, sena-
dor Elmano Férrer (PMDB-
-PI), considera que o projeto 
preenche uma lacuna na 
legislação trabalhista e ajuda 
no enfrentamento de um pro-
blema social, já que o número 
de idosos só vem aumentando.

AGENTES COMUNITáRIOS 
DE saúde e agentes de combate 
a endemias comemoraram o 
avanço de projeto que define as 
normas para a atuação desses 
profissionais. A proposta foi 
aprovada na quarta-feira pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) e segue para o Plenário. 

Como houve mudanças 
feitas pela relatora, senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), se 
for aprovado pelos senadores, 
o PLC 56/2017 voltará para a 
Câmara.

Pela proposta, ficou defini-
da em 40 horas a jornada das 
duas categorias, dividida em 
30 horas semanais para as 
atividades de visita domiciliar 
e outras ações de campo e 
mais 10 horas para atividades 
de planejamento e avaliação.

Segundo o parecer apro-
vado, tanto os agentes de 
saúde quanto os de combate 
a endemias deverão concluir 
um curso de formação inicial 
com carga mínima de 40 horas 
e ter ensino médio completo. 

Para quem já está trabalhan-
do, não será exigido o ensino 
médio. Para os que já exerciam 
suas funções em 5 de outubro 
de 2006, não será exigido o 
ensino fundamental.

Também foi prevista uma 

indenização de transporte 
para o trabalhador que realizar 
despesas com locomoção para 
o exercício de suas atividades.

Na discussão, os senadores 
foram unânimes na defesa 
da importância dos agentes. 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) e 
Fátima Bezerra (PT-RN) sugeri-
ram que, depois de aprovada, a 
lei passe a se chamar Ruth Bri-
lhante. Ela foi uma defensora 
dos direitos das categorias de 
agentes de saúde e de ende-
mias. Ruth morreu em maio.

— Temos trabalhado muito 
para uma medicina com um 
mínimo de prevenção e não 
dá para imaginar isso sem os 
agentes comunitários. Ruth foi 
uma guerreira, passou parte 
da vida defendendo a classe 
— argumentou Caiado.

Função privativa
O projeto é do deputado 

Raimundo Gomes de Ma-
tos (PSDB-CE), mas o texto 
aprovado na Câmara foi o 
substitutivo do deputado Val-
tenir Pereira (PMDB-MT). Na 
CAS, a senadora Marta Suplicy 
também apresentou alterações 
em nove emendas.

Uma das mudanças diz 
respeito ao ponto que diz ser 
função privativa dos agen-

tes a realização de visitas 
domiciliares rotineiras, casa 
a casa, na busca de pessoas 
com sintomas de doenças, 
visando encaminhá-las para 
tratamento. 

— A visitação domiciliar 
rotineira para a busca ativa de 
casos não deve ser considerada 
atividade privativa dos agentes 
comunitários, pois faz parte 
das atribuições de diversos 
profissionais de saúde, a exem-
plo daqueles que integram as 
equipes de saúde da família — 
argumentou, citando médicos 
e enfermeiros.

Marta retirou do texto a 
obrigação imposta aos entes 
federados de organizar curso 
técnicos com carga de 1,2 mil 
horas.

— Esse dispositivo contém 
comando dirigido aos demais 
entes federativos, o que fere 
a sua autonomia e viola o 
princípio da separação dos 
Poderes. Muitos entes talvez 
não disponham de recursos 
para arcar com os custos de 
criação e manutenção dos cur-
sos como os que estão sendo 
determinados. Ademais, tais 
cursos podem ser ofertados 
por outras instituições que 
não o poder público estadual 
ou municipal.

Vão a Plenário regras para 
trabalho de agente de saúde
De acordo com proposta aprovada em comissão, profissionais precisarão ter ao menos o ensino médio 
e trabalharão 40 horas semanais, sendo a maior parte desse período dedicada a visitas domiciliares

Marta Suplicy, relatora do texto sobre agentes de saúde, preside reunião de comissão, ao lado de Waldemir Moka

Fernando Bezerra Coelho (3º à esq.) conduz debate sobre crise hídrica

Seca não afeta energia elétrica 
no Nordeste, dizem especialistas

Regulamentação da profissão de cuidador terá mais debate

Ed
ils

on
 Ro

dri
gu

es/
Ag

ên
cia

 Se
na

do

Jef
fer

so
n R

ud
y/A

gê
nc

ia 
Se

na
do


