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Senado aprova criação de evento 
nacional para prevenir suicídios

Projeto busca promover a conscientização da sociedade 
sobre o problema, que provoca 11 mil mortes por ano no 
país e é a segunda causa de óbito de jovens no mundo 

Todos os anos, o 
Brasil celebrará, no 
mês de setembro, a 

Semana Nacional de Pre-
venção do Suicídio e de 
Valorização da Vida. É o 
que estabelece um projeto 
de lei aprovado ontem pelo 
Plenário do Senado e que 
segue para a Câmara dos 
Deputados.

O objetivo da proposta, 
apresentada pelo senador 
Garibaldi Alves Filho, é 
promover o debate sobre o 
problema no país e disse-
minar informações sobre 
causas, prevenção e como 
procurar ajuda.

Estima-se que ocorra um 

suicídio a cada 40 segun-
dos no mundo; no Brasil, 
seriam 32 mortes por dia. 
Mas, de acordo com a 
Organização Mundial da 
Saúde, nove entre dez ca-
sos poderiam ser preveni-
dos, ressaltou a relatora do 
projeto, Marta Suplicy.

— Grande parte dos ca-
sos é evitável. Se fizermos 
uma campanha forte, é 
possível — reforçou.

A senadora também aler-
tou para o aumento da taxa 
de suicídio entre os jovens.

A campanha nacional será 
realizada na semana do dia 
10 de setembro, Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio.  3

Comissão pode 
votar regras para 
demissão de 
servidor público

Brasil ainda 
subestima 
energia solar, 
indica audiência

Justiça Militar 
poderá julgar 
crimes dolosos em 
missões de GLO

A Comissão de Constituição 
e Justiça já pode votar projeto 
que regulamenta a demissão 
de servidor público estável por 
insuficiência de desempenho. 
Pelo substitutivo de Lasier 
Martins a projeto de Maria do 
Carmo Alves, o desempenho 
do servidor será avaliado 
anualmente.  8

Especialistas e representan-
tes do governo disseram que 
o Brasil precisa investir em 
energias renováveis, como a 
solar, que representa 0,02% 
da matriz energética nacional. 
Segundo eles, a adoção de 
fontes alternativas de energia 
são importantes para conter o 
aquecimento global.  6

A Comissão de Relações Ex-
teriores aprovou ontem projeto 
que transfere para a Justiça 
Militar a prerrogativa para 
julgar crimes de profissionais 
das Forças Armadas cometidos 
durante missões de garantia da 
lei e da ordem (GLO).

A proposta vai ao Plenário e 
ganhou urgência a pedido do 
governo. “Esse é um assunto 
que merece sempre discussão, 
sempre vai ser alvo de debates”, 
disse o presidente da comis-
são, senador Fernando Collor, 
durante a análise do texto.  7

Debate aponta efeito negativo de Refis sobre INSS

SUS estudará adoção da “laringe eletrônica”

Em audiência da CPI da Previdência na 
Assembleia Legislativa de São Paulo, deba-
tedores disseram que os programas federais 
de renegociação de dívidas tributárias pre-

judicam as contas da Previdência Social, 
que também são alimentadas por tributos. 
Para eles, as renegociações estimulam a 
inadimplência das grandes empresas.  4

Em audiência da Comissão de Assuntos 
Sociais, especialistas defenderam a distribui-
ção gratuita da “laringe eletrônica”, aparelho 
que ajuda pessoas que perderam a laringe a 

falar. O aparelho custa R$ 1,7 mil e seria for-
necido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Anualmente são acometidos por câncer de 
laringe cerca de 7,3 mil brasileiros.  5

A relatora da proposta, Marta Suplicy (D), com Eunício Oliveira, Vanessa Grazziotin (E) e Lídice da Mata no Plenário

Fernando Collor é o presidente da 
comissão que aprovou o projeto

O juiz Roberto Veloso, o senador Paulo Paim e a deputada estadual Leci Brandão participam da audiência em SP

Dalírio Beber (2º à esq.) preside a audiência para discutir a necessidade de o aparelho ser fornecido gratuitamente

Lei que eleva o 
deficit fiscal é 
sancionada  2

CPI ouve psicólogos 
e médicos sobre 
maus-tratos  7

Aprovados acordos 
com governos de 
três países  3

“Satisfação de 
lascívia” pode se 
tornar crime  4

Saúde no Ceará 
deverá receber 
recursos do BID  2
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O acidente radioativo em 
Goiânia está completando 
30 anos agora em setembro. 
Tudo começou quando um 
aparelho de radioterapia 
abandonado foi parar num 
ferro-velho, onde foi violado, 
liberando um pó azulado que 
emitia radiação, o césio-137. 
A contaminação atingiu cen-
tenas de pessoas.

Essa história é contada na 
reportagem especial “Césio 
30 anos: a vida depois do pó 
da morte”, que a Rádio Senado 
leva ao ar em dois formatos: 

um programa especial de 30 
minutos (hoje) e uma série 
de cinco capítulos dentro do 
programa Conexão Senado 
(entre 18 e 22 de setembro).

A reportagem destaca 
como é o tratamento médico 
dos “radioacidentados” e a 
luta deles para receber uma 
compensação financeira 
considerada justa.

 � Reportagem Especial 
• hoje, às 18h 
• reprises amanhã, às 10h, e  
domingo, às 17h

Promulgado empréstimo 
para a saúde no Ceará
Resolução promulgada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, autoriza o estado a obter até  
US$ 123 milhões do BID para investir na melhoria de hospitais e na formação de profissionais de gestão

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

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

O deficit no Orçamento do 
país vai aumentar para R$ 159 
bilhões em 2017 e 2018. É o 
que prevê a Lei 13.480/2017, 
sancionada pelo presidente 
Michel Temer e publicada 
no Diário Oficial da União de 
ontem. A meta anterior era 
de R$ 139 bilhões para este 
ano (LDO 2017) e de R$ 129 
bilhões para o ano que vem 
(LDO 2018).

A lei tem origem em projeto 
da Presidência da República 
(PLN 17/2017) aprovado pelo 
Congresso no último dia 5.

O governo tinha pressa em 
aprovar o projeto porque 
queria enviar ao Congresso 
o Orçamento de 2018 já com 
a meta revisada de R$ 159 
bilhões. No entanto, o projeto 
da Lei Orçamentária Anual 
para 2018 acabou sendo 
enviado ao Congresso sem 
a nova meta fiscal. 

Atualmente o texto está 

sendo analisado pela rela-
toria na Comissão Mista de 
Orçamento.

Meta fiscal
A meta fiscal é a expecta-

tiva sobre a diferença entre 
a receita e as despesas do 
governo. O dinheiro que 
sobra (ou falta) é usado para 
manter os juros da dívida 
pública sob controle. Se a 
meta fiscal não é cumprida, 
ou seja, se for gasto mais que 
o esperado, o governo precisa 
cortar despesas e pode ficar 
paralisado.

O Executivo alega que a 
revisão da meta é necessária 
porque as despesas obrigató-
rias (aquelas determinadas 
pela Constituição ou por lei) 
estão crescendo, enquanto 
as receitas estão em queda. 
Desde 2016, os gastos obriga-
tórios estão acima da receita 
líquida da União.

Os 45 anos da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) serão lembrados em 
sessão solene do Congresso 
na segunda-feira, às 10h, no 
Plenário do Senado.

A Ajufe é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos que 
agrega os magistrados da Jus-
tiça Federal. A associação foi 
fundada em 20 de setembro de 
1972. Entre os objetivos, estão 

o fortalecimento do Judiciário 
e a luta pelo aperfeiçoamento 
do Estado democrático de 
direito e pelos direitos huma-
nos. A defesa dos interesses 
da categoria também é uma 
das funções.

O requerimento para a sole-
nidade é do senador Elmano 
Férrer (PMDB-PI) e do depu-
tado Paes Landim (PTB-PI), 
ambos formados em direito.

O presidente dos Correios, 
Guilherme Campos Júnior, 
acompanhado do superinten-
dente dos Correios no Ceará, 
Érico Jovino, e dos deputados 
federais Moses Rodrigues 
(PMDB-CE) e Genecias No-
ronha (SD-CE), buscaram 
junto ao presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, uma solução 
para evitar o fechamento dos 
bancos postais em diversas 
cidades do país. O encontro 
ocorreu na quarta-feira.

Guilherme Campos explicou 

que a Justiça tem exigido que 
os Correios cumpram a Lei 
7.102/1983, que determina 
que toda agência da institui-
ção com banco postal tenha, 
pelo menos, um vigilante para 
garantir a segurança do local. 
O problema, segundo Campos, 
é que os Correios não têm 
recursos para arcar com um 
vigilante, principalmente em 
cidades pequenas, onde as 
agências são deficitárias.

O presidente dos Correios 
argumentou ainda que, em 

algumas regiões, o valor re-
passado pelo Banco do Brasil 
mal cobre o custo dos bancos 
postais. Durante a conver-
sa, ficou decidido que será 
proposto ao banco custear a 
contratação desse vigilante. 
De acordo com o presidente 
do Senado, essa pode ser, 
inclusive, uma contrapartida 
do banco que vem fechando 
agências e postos pelo interior 
do Brasil.

Da Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, se reuniu 
ontem com o ministro do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), Raimundo Carreiro. 
Durante o encontro, Carreiro 
conversou com o senador so-
bre os resultados de diversas 
auditorias nas políticas de 
desenvolvimento destinadas 
à Região Nordeste. O relató-
rio, chamado Fisc Nordeste, 
apresenta um panorama dos 
problemas encontrados, com 
o mapeamento dos desafios 

locais para o desenvolvimento.
— O objetivo desse encontro 

foi convidar o presidente do 
Senado para que nós lancemos 
o Fisc Nordeste. Eu pedi que 
ele coordene este lançamen-
to, juntamente com o TCU, a 
Câmara dos Deputados e as 
comissões do Senado e da 
Câmara que tratam de assun-
tos regionais. É importante 
que este estudo não vá para 
a gaveta e que seja o ponto 
de partida para o desenvolvi-
mento regional do Nordeste 

— explicou Carreiro.
De acordo com o ministro, 

o evento ainda não tem data 
certa para acontecer.

— O presidente Eunício 
ficou de me avisar, mas será 
logo. Não vai demorar. Esta-
mos aguardando o agenda-
mento. A receptividade do 
presidente foi excelente. Até 
porque o ele é um homem do 
Nordeste e conhece exatamen-
te a realidade do nosso país.
Com Assessoria de Imprensa 

da Presidência do Senado

O PRESIDENTE DO Senado, 
Eunício Oliveira, promulgou 
a Resolução 18/2017, que 
autoriza o Ceará a obter um 
empréstimo do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento (BID) no valor de até 
US$ 123 milhões (cerca de  
R$ 400 milhões) para ampliar 
o acesso aos serviços de saúde 
no estado. 

A mensagem com o co-
municado da promulgação 
foi enviada ao presidente da 
República, Michel Temer, no 
início da tarde de ontem.

A operação de crédito vai 
financiar o Programa de 
Expansão e Melhoria da 

Assistência Especializada à 
Saúde no Estado do Ceará 
II. O desembolso acontecerá 
de 2017 a 2021. O presidente 
do Senado ainda prevê que 
serão investidos mais R$ 170 
milhões na melhoria da saúde 
da população cearense, como 
contrapartida do estado.

Aplicação
O dinheiro será aplicado, en-

tre outros setores, na reestru-
turação do modelo de super-
visão e acompanhamento do 
trabalho de todas as unidades 
de saúde do Ceará; nos cursos 
de formação e especialização 
em gestão de saúde para mais 

de 300 gestores; na ampliação 
e na melhoria de sete unidades 
hospitalares e interiorização 
de cursos universitários nas 
áreas de saúde, em especial 
no Cariri e em Sobral; na 
construção, na ampliação e no 
aparelhamento dos hospitais 
da cidade de Limoeiro, do lito-
ral Leste-Jaguaribe e da região 
metropolitana de Fortaleza.

O empréstimo foi aprovado 
durante a sessão do Plenário 
do Senado de quarta-feira, 
quando Eunício agradeceu o 
empenho dos parlamentares 
na aprovação da proposta.

Da Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado

Sancionada lei que eleva deficit 
para R$ 159 bi em 2017 e 2018 

Programa conta a história dos 30 
anos do acidente com o césio-137

Congresso celebrará 45 anos da 
Associação dos Juízes Federais

Correios pedem ajuda para pagar vigilantes postais

Ministro do TCU convida eunício a lançar relatório

Parte da verba será empregada na ampliação e no aparelhamento de hospitais da região metropolitana de Fortaleza
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O PLENáRIO DO Senado 
aprovou ontem a criação da 
Semana Nacional de Preven-
ção do Suicídio e de Valoriza-
ção da Vida. A proposta está 
contida no PLS 163/2017, do 
senador Garibaldi Alves Filho 
(PMDB-RN), e segue agora 
para análise da Câmara dos 
Deputados.

Marta Suplicy (PMDB-SP) 
foi responsável pelo parecer, 
que evidencia a gravidade do 
problema. A relatora chamou 
a atenção para os números, 
considerados alarmantes:

— Estima-se que ocorra um 
suicídio a cada 40 segundos no 
mundo. No Brasil, calcula-se 

que haja 32 suicídios por dia. 
Segundo os especialistas, já é a 
segunda causa de morte entre 
jovens de 15 a 29 anos de idade 
[no mundo] — disse.

Mortes evitáveis
A senadora lembrou que 

a situação fica ainda mais 
dramática quando se leva em 
conta o fato de que, para cada 
suicídio cometido, houve antes 
dez tentativas. Além disso, 
ela citou estudo da Unicamp 
segundo o qual 17% dos brasi-
leiros já pensaram em se matar.

Marta frisou também que a 
maioria dos casos é passível 
de prevenção. De acordo com 

a Associação Brasileira de 
Psiquiatria, mais de 95% das 
pessoas que cometem suicídio 
sofrem de algum transtorno 
mental, como depressão, e 
não são devidamente tratadas. 

— Grande parte dos casos 
é evitável. Se fizermos uma 
campanha forte, é possível. A 
Organização Mundial da Saúde 
diz que 9 em 10 mortes podem 
ser evitadas — destacou Marta.

Os jovens merecem atenção 
especial, segundo ela, uma vez 
que, entre 1980 e 2014, a taxa 
de suicídio entre pessoas de 
15 a 29 anos aumentou 27,2%.

— Bullying, uso de álcool e 
drogas, abuso sexual na infân-
cia, perdas ou luto na família 
e pressão pelo desempenho 
escolar são fatores que cola-
boram para o suicídio entre 
os jovens — alertou.

Originalmente, o projeto 
criava a Semana Nacional de 
Valorização da Vida, mas a re-
latora apresentou uma emenda 
para tornar a proposta mais 
clara, alterando para Semana 
Nacional de Prevenção do Sui-
cídio e de Valorização da Vida. 

A data será celebrada anu-
almente na semana do dia 10 
de setembro, Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio.

Evento será realizado a cada ano na semana do dia 10 de setembro. 
Objetivo é conscientizar a sociedade sobre o problema para reduzir 
número de mortes que, na maioria das vezes, podem ser prevenidas
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Senado aprova 
Semana Nacional 
de Prevenção 
ao Suicídio

Eunício Oliveira preside sessão do Plenário que aprovou o projeto, defendido pela relatora, Marta Suplicy

Aprovados acordos 
com el Salvador, 
Jordânia e Turquia

Rose chama a atenção 
para aumento da pobreza

Lindbergh acusa MP por 
“perseguição” contra Lula

Para Requião, Lava Jato 
deveria investigar bancos

Vanessa: comissão deve 
averiguar morte de índios

eunício inclui projetos de segurança pública na pauta do Plenário

O Senado aprovou, na sessão deli-
berativa de ontem, acordos celebra-
dos entre o Brasil e os governos de El 
Salvador, Jordânia e Turquia.

Os tratados com El Salvador e Jordâ-
nia, assinados em 2008, dizem respeito 
a auxílio jurídico mútuo. Preveem, 
entre outros itens, cooperação no 
combate a “corrupção, lavagem de 
dinheiro, tráfico ilícito de pessoas, 
drogas, armas de fogo, munição, ex-
plosivos, terrorismo e financiamento 
ao terrorismo”.

Assinado em 2010, o acordo com a 
Turquia é de assistência mútua admi-
nistrativa em matéria aduaneira. Tem 
o objetivo de combater a sonegação de 
impostos e o tráfico de drogas entre os 
dois países.

As três matérias aprovadas seguem 
para promulgação.

R o s e  d e  F r e i t a s 
(PMDB-ES) chamou 
atenção para o aumento 
das pessoas que vivem 
abaixo da linha de po-
breza no Brasil. Para ela, 
é urgente a mobilização do Congresso 
Nacional sobre o assunto. Rose decla-
rou que tem apresentado propostas 
relacionadas ao enfrentamento do 
problema, mas ressaltou que algo de-
finitivo precisa ser feito pelo governo. 

— Tudo que foi proposto até hoje, 
não nos permite dizer que a tempo 
médio sairemos da pobreza que aí 
está. Os altos impostos, a gestão estatal, 
devem ser considerados, inclusive, raiz 
do problema também.

Lindbergh Farias (PT-
-RJ) acusou o Minis-
tério Público Federal 
de empreender uma 
perseguição contra o 
ex-presidente Lula, acu-
sando-o sem provas.

— Basta que o responsável pelo 
ato seja Lula para que as autoridades 
queiram encontrar alguma irregulari-
dade — afirmou o senador, criticando 
a denúncia do MPF no âmbito da 
Operação Zelotes, segundo a qual Lula 
teria sido beneficiado por empresas do 
setor automotivo em razão da prorro-
gação de incentivos fiscais para que 
ela se instalassem nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

R o b e r t o  R e q u i ã o 
(PMDB-PR) sugeriu 
que a Operação Lava Jato 
investigue a participação 
de bancos em lavagem 
de dinheiro e pagamento 
de propinas. Para ele, o Banco Central 
nada faz para esclarecer os fatos. Lem-
brou que na crise de 2008 os Estados 
Unidos estatizaram os dois maiores 
bancos envolvidos em fraudes e sugeriu 
que o Brasil tome a mesma atitude.

— Seria extremamente benéfico para 
a economia brasileira, já que os grandes 
bancos privados do país são apenas 
sugadores de recursos do setor pro-
dutivo mediante a cobrança de taxas 
e juros rigorosamente estratosféricos.

Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) destacou 
ontem a criação de uma 
comissão externa do 
Senado para averiguar a 
denúncia de massacre de 
índios de uma tribo isolada na Terra 
Indígena Vale do Javari.

A comissão, proposta por ela, realiza-
rá diligência nas cidades de Tabatinga e 
São Paulo de Olivença, no Amazonas. O 
objetivo é ouvir autoridades, entidades 
e lideranças locais sobre o tema.

— Precisamos entender exatamente 
qual é o problema, a fim de encon-
tramos uma solução para que não 
morram mais índios, que são os mais 
desprotegidos da nação. 

O presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, decidiu incluir dois projetos 
de segurança pública na pauta do 
Plenário para serem votados entre os 
dias 26 e 28. A decisão foi tomada nesta 
semana durante audiência organizada 
pelo 1º vice-presidente do Senado, 
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), com 

integrantes da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Judiciária e 
da Associação dos Agentes de Trânsito 
do Brasil.

Os agentes de trânsito pediram a 
votação do Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 152/2015, que autoriza o porte 
funcional de arma de fogo para a ca-

tegoria. Em relação ao outro projeto 
(PLC 7/2016), delegadas defenderam 
a matéria, que altera a Lei Maria da 
Penha para permitir que delegados de 
polícia concedam medidas protetivas a 
mulheres vítimas de violência — prer-
rogativa hoje de juízes.

Mesa
Eunício lembrou que a aprovação das 

propostas depende dos parlamentares, 
mas que a definição da pauta cabe à 
Mesa e por isso já determinou a votação. 
O senador disse ainda que conversou 
com o presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), senador Edison 
Lobão (PMDB-MA), para que sejam 
selecionadas outras propostas sobre 
segurança pública prontas para exame 
no Plenário. Entre elas, está o Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 513/2013, que 
modifica a Lei de Execução Penal.

Com Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado
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Fiscais do Detran do Distrito Federal em blitz: agentes de trânsito querem porte de arma
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Projeto apresentado no Se-
nado prevê um plebiscito para 
consultar a população sobre 
a revogação do Estatuto do 
Desarmamento. A lei, de 2003, 
limitou a comercialização e o 
porte de armas de fogo. Apesar 
de a população ter rejeitado, 
em referendo, a proibição da 
comercialização de armas de 
fogo e munição no país, as 
demais regras restritivas do 
estatuto continuam valendo. 
O projeto (PDS 175/2017) será 
analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Autor do projeto, Wilder 
Morais (PP-GO) sugere que 
a população seja consulta-
da sobre três questões: se a 
população rural com bons 
antecedentes deve ter o porte 
de arma assegurado; se o Esta-
tuto do Desarmamento deve 
ser revogado e substituído por 
uma nova lei que assegure o 
porte de armas de fogo a qual-
quer cidadão que preencher 
os requisitos; e se o Estatuto 

do Desarmamento deve ser 
revogado e substituído por 
uma lei que assegure a posse 
— e não o porte — de armas 
de fogo a qualquer cidadão 
que preencher os requisitos.

Ter a posse de arma de fogo 
significa manter uma arma em 
casa ou no trabalho. Já o porte 
garante o direito de andar na 
rua com a arma. Hoje a pena 
prevista para a posse irregular 
de arma de uso permitido vai 
de um a três anos com multa, 
enquanto a pena para a posse 
ilegal varia de dois a quatro 

anos e multa. As penas para 
a posse e o porte de armas 
de uso restrito (usadas pela 
polícia e Forças Armadas) são 
maiores e chegam a seis anos.

Para Wilder, a lei atual garan-
te segurança aos criminosos, 
que continuam “trabalhando” 
armados, mas não à popula-
ção, que vive angustiada. 

“As pessoas não podem ficar 
reféns do crime. Não podem 
se trancafiar cada vez mais, 
enquanto os criminosos an-
dam e cometem crimes à luz 
do dia”, diz.

Wilder Morais defen-
deu ontem plebiscito 
para revogar o Estatuto 
do Desarmamento. No 
projeto, ele propõe a 
convocação da consulta 
para o mesmo dia das eleições 
de 2018. Segundo ele, facilitar 
o porte e a posse de arma para 

todos os cidadãos re-
duzirá a criminalidade.

— Hoje o brasileiro 
é abatido igual a um 
cordeiro, sem qual-
quer possibilidade de 

defesa. Por que isso? Porque 
o governo tirou o direito de o 
cidadão de se armar. 

O Congresso recebeu a 
Medida Provisória 799/2017, 
que abre crédito extraordiná-
rio de R$ 47 milhões para o 
Ministério da Defesa. Os re-
cursos vão custear operações 
de garantia da lei e da ordem 
(GLO) das Forças Armadas 
no estado do Rio de Janeiro.

Previstas na Lei Comple-
mentar 97/1999, as missões 
de GLO permitem que as 
Forças Armadas atuem 
com poder de polícia até o 
restabelecimento da nor-
malidade.

O decreto que autorizou a 
presença dos militares no Rio 
de Janeiro foi assinado pelo 
presidente Michel Temer no 
final de julho. Os militares 
poderão permanecer nas 
ruas do estado até 31 de 
dezembro.

A Constituição permite 
que o Executivo edite MP de 
crédito extraordinário para 

cobrir despesas urgentes 
e imprevistas, em casos de 
guerra, comoção interna ou 
calamidade pública. 

Despesas
Como justificativa para a 

edição da medida provisória, 
o Executivo alega que as ope-
rações no Rio “acarretaram 
o surgimento de despesas 
imprevisíveis, as quais não 
foram contempladas na Lei 
Orçamentária.”

Para viabilizar a abertura 
do crédito, a MP determina 
o cancelamento, no mon-
tante de R$ 47 milhões, de 
outras despesas do próprio 
ministério.

A MP 799 será analisada 
pela Comissão Mista Orça-
mento (CMO). Depois, segue 
para votação nos Plenários 
da Câmara dos Deputados 
e do Senado.

Com Agência Câmara

Poderá tornar-se crime 
previsto no Código Penal a 
“satisfação de lascívia”, como 
o caso do homem que abusou 
de uma passageira, ejaculan-
do sobre ela num ônibus de 
São Paulo. Um projeto de lei 
nesse sentido (PLS 310/2017) 
foi apresentado pelo senador 
Lasier Martins (PSD-RS) e 
aguarda apresentação de 

emendas na Comissão de 
Constituição,  e Justiça (CCJ).

A proposta prevê de dois 
a cinco anos de prisão para 
quem importunar ou sur-
preender alguém contra 
sua vontade ou sem seu 
consentimento, por meio da 
prática de conjunção carnal 
ou outro ato libidinoso. A 
pena será aumentada de um 

terço à metade se o crime for 
cometido com emprego de 
violência ou grave ameaça 
ou se do fato,resultar contato 
de sêmen ou fluido seminal 
com a vítima.

País estarrecido
Segundo Lasier, o país ficou 

estarrecido com o entendi-
mento de um juiz de que o fato 

de um homem ejacular sobre 
uma mulher em um ônibus 
não constitui crime, mas mera 
contravenção penal, sujeita 
apenas a multa. Embora a lei 
já trate de assuntos similares, 
não é específica para casos 
assim. 

O senador lembrou que foi 
alegado pelo juiz e por juristas 
que não se tratava de crime 

de estupro, por não ter sido 
a vítima constrangida ao ato, 
mas apenas surpreendida.

— Pela repercussão estron-
dosa desse caso, vimos que 
não se tratava de estupro, 
como tentaram enquadrar. 
Era preciso encontrar uma 
previsão legal para esse tipo 
de ação delituosa — disse 
Lasier Martins.

OS PROGRAMAS DE regula-
rização tributária, conhecidos 
como Refis, foram condenados 
por participantes da audiência 
pública realizada ontem pela 
CPI da Previdência na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo.

Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, da Associação Paulista do 
Ministério Público, disse que 
esses programas criam um 
círculo vicioso e se configuram 
“como um incentivo ao não 
pagamento dos tributos”.

Para Heleno Torres, pro-
fessor de direito tributário da 
Universidade de São Paulo 
(USP), o Brasil está refém do 
modelo de parcelamento, “o 
que dá aos maus pagadores 
poderes para não pagar”:

— O contribuinte não paga e 
fica esperando o próximo Refis.

O senador Paulo Paim (PT-
-RS), presidente da CPI, apon-
tou o devedor contumaz da 
Previdência como “o grande 
causador do deficit previden-
ciário”.

Participaram da audiência 
representantes do Judiciário, 
do Ministério Público e de 
centrais sindicais. Todos se 

posicionaram contra o projeto 
de reforma da Previdência e 
foram unânimes em apontar 
a má gestão dos recursos pú-
blicos como a principal causa 
do deficit do sistema.

A Desvinculação de Receitas 
União (DRU) foi apontada pelo 
professor Torres como uma 
distorção que drena 30% dos 
recursos da Previdência. 

O deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP) definiu 
como “uma guerra desleal” a 
luta em defesa da Previdência 

Social e avisou: 
— Não vamos deixar passar 

a reforma.

Processos judiciais
O juiz federal Renato Lopes 

Becho propôs que os débitos 
com a Previdência inferiores a 
R$ 20 mil sejam encaminhados 
às empresas de cobrança e aos 
cartórios de protestos como 
forma de reduzir o acúmulo 
de processos na Justiça. 

Ele reclamou da Receita e 
do Ministério Público Federal, 

que não estariam cumprindo 
o prazo de 180 dias para enca-
minhar à Justiça as ações de 
execução contra os devedores.

Becho propôs a criação de 
um Conselho Nacional da 
Advocacia Pública para apurar 
os casos de não cumprimento 
da legislação por parte dos 
advogados públicos.

— O advogado público faz 
chicana no Ministério Público 
— disse.

O procurador-chefe da 
Dívida Ativa da 3ª Região, 

Wellington Vitorino de Olivei-
ra, informou que somam mais 
de R$ 1 trilhão as dívidas ativas 
inscritas na Justiça Federal. Na 
lista dos maiores devedores, 
o primeiro lugar é dos frigo-
ríficos, em especial o grupo 
JBS, com dívida superior a  
R$ 1 bilhão. Em segundo lugar, 
está o setor bancário, que se 
caracteriza pela litigiosidade. 
Em terceiro, as instituições 
de ensino. Em seguida, as 
empresas de terceirização de 
mão de obra.

Segundo o procurador, os 
entes federativos ocupam lugar 
de destaque entre os maiores 
devedores da Previdência. 
Como exemplo, citou o gover-
no de São Paulo. Ele lembrou 
que os estados só pagam por 
meio de precatórios.

— Pagar assim [por preca-
tório] é não pagar — criticou.

A secretária-geral da Asso-
ciação Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho, 
Silvana Abramo Margherito 
Ariano, pediu um plebiscito 
para que a sociedade se ma-
nifeste sobre a reforma da 
Previdência.

Em audiência da CPI da Previdência em São Paulo, especialistas afirmaram que programas de refinanciamento de dívidas tributárias tiram dinheiro do sistema de aposentadorias

Refis prejudica Previdência, dizem debatedores

Para Wilder Morais, facilitar porte de arma  
de fogo para todos reduzirá criminalidade

Plebiscito pode rever estatuto do DesarmamentoMP destina R$ 47 milhões para 
ações de segurança no Rio

Senadores estudam projeto de lei que criminaliza “satisfação de lascívia”

O senador Paulo Paim (C) preside audiência da CPI da Previdência na Assembleia Legislativa de São Paulo
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PESSOAS ACOMETIDAS POR 
câncer de laringe que tiveram o 
órgão retirado e, consequente-
mente, perderam a fala podem 
voltar a se comunicar de forma 
relativamente barata com um 
equipamento conhecido como 
laringe eletrônica. A distribui-
ção gratuita do aparelho pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
foi defendida em audiência pú-
blica da Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) ontem.

Segundo a vice-presidente 
da Associação de Câncer de 
Boca e Garganta (ACBG), 
Melissa Ribeiro de Medeiros, 
o equipamento custa em torno 
de R$ 1,7 mil, podendo chegar 
a R$ 1,3 mil, dependendo da 
negociação. É posicionado 
externamente próximo à gar-
ganta da pessoa operada, que 
tem um buraco na traqueia por 
onde passa a respirar, e produz 
uma voz metalizada, mas per-
feitamente compreensível. O 
aparelho, destacou ela, quebra 
um silêncio de anos e reinsere 
o cidadão na sociedade.

— É uma voz que não tem 

entonação. Não consigo me 
emocionar, brigar. Cansa um 
pouco os ouvidos, mas é uma 
voz possível, que quebra um 
silêncio de anos de vários 
laringectomizados. Posso não 
gostar, não me identificar com 
ela, mas ela é necessária — afir-
mou Melissa, usuária de um 
produto importado por ela dos 
Estados Unidos há três anos.

A ACBG já fez o pedido de in-
serção à Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias 
no SUS, mas ainda não teve 
resposta. O representante do 
Ministério da Saúde no debate, 
Sandro Martins, afirmou que 
o processo deve ser analisado 
em breve pelos especialistas e, 
na opinião dele, não deve ter 

uma tramitação complicada 
na comissão, já que os preços 
não são exorbitantes.

— A tecnologia é disponível 
e de segurança e eficácia co-
nhecidas. Pelos custos e pelo 
tempo de existência, vai ter im-
pacto orçamentário modesto, 
frente a outras incorporações 
vistas na comissão. Não anteve-
jo uma trajetória muito difícil.

Prevenção
A fonoaudióloga da ACBG 

Luciara Giacobe explicou que 
anualmente são acometidos 
por câncer de laringe cerca de 
7,3 mil brasileiros, sendo 6,3 
mil homens e mil mulheres, 
segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca). 

Desse total, 4 mil morrem, 
quase sempre esperando pela 
radioterapia, que é rara e falha 
no SUS, disse.

Os sobreviventes, que per-
dem a voz, passam a respirar 
por um buraco na traqueia 
chamado estoma. Eles enfren-
tam problemas para engolir 
alimentos, dificuldades respi-
ratórias e de olfato, problemas 
emocionais e alteração na 
qualidade de vida. Não pode-
rão mais, por exemplo, tomar 
banho de piscina ou de mar, já 
que há risco de a água entrar 
pelo estoma, causando pneu-
monia e outras complicações.

Luciara defendeu o investi-
mento em políticas públicas 
de prevenção, já que a causa 

do câncer de laringe quase 
sempre é externa: fumo, bebida 
alcoólica e infecções pelo vírus 
do HPV. Sugeriu ainda pales-
tras nas escolas e campanhas 
nacionais e pediu a aprovação 
de um projeto do deputado 
Valdir Colatto (PMDB-SC) que 
cria o Dia Nacional do Larin-
gectomizado em 11 de agosto.

Acompanhamento
Ela solicitou também aten-

ção ao acolhimento e acompa-
nhamento psicológico e fono-
audiológico dos sobreviventes, 
que precisam reaprender a 
usar os músculos para produzir 
a fala, seja pela voz esofágica, 
pela laringe eletrônica ou pela 
prótese traqueosofágica. Essa 
prótese é ofertada pela saúde 
pública. Mas o ideal é que as 
duas tecnologias sejam oferta-
das, pois há pessoas que não 
têm condições anatômicas de 
receber a prótese, disse.

O senador Dalírio Beber 
(PSDB-SC) foi o autor do pe-
dido de audiência.

— É uma oportunidade de 
nos sensibilizar e passar a 
conhecer um pouco mais as 
necessidades e aquilo que é 
possível fazer para minimizar 
a deficiência e a dificuldade, 
especialmente na fala, essen-
cial para a boa comunicação.

O governo enviou para 
análise do Congresso a Me-
dida Provisória 798/2017, que 
prorroga até 29 de setembro o 
prazo para adesão ao Progra-
ma Especial de Regularização 
Tributária (Pert).

O programa permite a re-
gularização de débitos de 
natureza tributária e não tri-
butária com a Receita Federal 
e com a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional.
Entre os débitos que podem 

ser renegociados, estão os de 
parcelamentos anteriores, os 
que ainda estão em discussão 
administrativa ou judicial e os 
que tiverem lançamento de 
ofício feito após a publicação 
da MP.

Previsto originalmente na 
Medida Provisória 783/2017, 
o Pert tinha como prazo final 

de adesão o dia 31 de agosto 
de 2017.

Ao editar a nova medida, o 
Executivo argumenta que a 
prorrogação traz segurança 
jurídica aos contribuintes que 
pretendiam aderir ao Pert e 
não o fizeram por temer que 
a MP 783/2017 fosse alterada 
pelo Congresso.

O objetivo é permitir que 
mais contribuintes optem 

pelo programa, evitando perda 
de arrecadação. Ao mesmo 
tempo, o governo espera que 
o Congresso consiga aprovar 
a MP 783/2017, que já tranca 
a pauta da Câmara, antes do 
novo prazo.

Segundo a Receita Federal, 
o órgão tem cerca de R$ 1,67 
trilhão de créditos a receber. 
Com base no texto da MP 783, 
a renúncia fiscal de 2018 a 

2020 seria de R$ 6,06 bilhões 
e a arrecadação, de R$ 11,91 
bilhões de 2017 a 2020.

O relatório da MP 783, do 
deputado Newton Cardoso 
Jr. (PMDB-MG), aumenta os 
descontos das multas, juros 
de mora, encargos legais e 
honorários advocatícios das 
dívidas, de 25% a 90% na MP, 
para de 85% a 99% .

Com Agência Câmara

Equipamento que produz voz 
é essencial para quem perdeu 
a fala por câncer, defenderam 
participantes de audiência 
ontem em comissão do Senado

Debate pleiteia “laringe eletrônica” pelo SUS

Dalírio Beber (2º à esq.) comanda audiência na CAS com Luciara Giacobe, Melissa Medeiros e Sandro Martins

Governo prorroga prazo de adesão ao programa de regularização tributária

Os 200 anos de emancipação 
política de Alagoas foram lem-
brados ontem por Fernando 
Collor (PTC-AL). A data, ce-
lebrada em 16 de setembro, é 
para o senador um momento 
de reflexão:

— É para isso que servem as 
comemorações: ver o passado, 
entender o presente e definir 
o que precisa mudar para se 
construir o futuro.

O senador ressaltou que o 
estado foi uma das capitanias 
mais prósperas do século 18 e 
início do século 19, mas hoje 
vive uma crise. Ele defendeu o 
reerguimento da auto-estima 
do povo alagoano. 

— A desilusão é produto do 
desconhecimento da própria 
história, uma história de bra-
vura, de luta.

Acir  Gurgacz 
( P D T - R O ) 
a n u n c i o u  a 
ampliação do 
Programa Luz 
para Todos em 
seu estado, be-
neficiando principalmente os 
produtores rurais. Ele cumpri-
mentou o Ministério de Minas 
e Energia pelo sucesso das 
negociações para a eletrifica-
ção rural em Rondônia, mas 
lamentou que muitas regiões 
rondonienses ainda estejam 
fora da rede de energia. Gur-
gacz chamou a atenção para a 
importância do fornecimento 
de energia para que os produ-
tores possam resfriar o leite, 
industrializar o que produzem 
e ter a mesma qualidade de 
vida dos moradores da cidade.

A recuperação de trechos da 
BR-364, que liga Rio Branco ao 
interior do Acre, foi cobrada 
por Jorge Viana (PT-AC).

O senador classificou a si-
tuação da rodovia de “grave 
e delicada” e disse que, se o 
Ministério dos Transportes e 
o Dnit não atuarem logo, “há 
risco real de interrupção da 
estrada” por causa das chuvas 
de setembro.

Viana também anunciou 
uma reunião do Fórum de De-
senvolvimento do Acre, mar-
cada para o final deste mês. 
Na ocasião, representantes de 
três operadoras de internet e 
telefonia móvel assinarão um 
acordo de cooperação com o 
governo do estado e as 22 pre-
feituras. O objetivo é melhorar 
a qualidade do serviço.

H u m b e r t o 
Costa (PT-PE) 
defendeu Lula, 
d e n u n c i a d o 
pelo Ministé-
rio Público por 
supostamente 
receber propina de empresas 
do setor automotivo em troca 
de uma medida provisória. 

O senador disse que a reno-
vação do regime de incenti-
vos, em 2009, não foi decisão 
exclusiva de Lula. Segundo 
o senador, o presidente só 
atendeu uma reivindicação 
empresários, trabalhadores e 
líderes políticos. Para Hum-
berto, a ação do Ministério 
Público criminaliza não só o ex-
-presidente, mas uma política 
de incentivos que beneficiou 
as regiões mais pobres do país.

A r m a n d o 
Monteiro (PTB-
-PE) considerou 
ser inaceitável 
a tentativa de 
se criminalizar 
a prorrogação 
do regime de incentivos da 
indústria automotiva para 
as regiões Nordeste, Centro-
-Oeste e Norte, com a edição 
de medida provisória.

O Ministério Público Federal 
denunciou o ex-presidente 
Lula e mais seis pessoas sob a 
alegação de que eles se bene-
ficiaram pessoalmente com a 
edição da MP 471/2009.

— O ex-presidente Lula, sem 
atender a qualquer interesse 
particular, apenas prorrogou 
tais incentivos, que seriam 
extintos em 2010 — disse.

Fernando Collor 
celebra bicentenário de 
emancipação de Alagoas 

Acir Gurgacz anuncia 
ampliação do Luz para 
Todos em Rondônia

Jorge Viana cobra 
recuperação de rodovia 
federal no Acre

Lula concedeu benefício 
a pedido de empresas e 
sindicatos, diz Humberto

Armando critica 
criminalização de MP de 
2009 sobre incentivos
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Integrantes do governo 
federal deverão se submeter 
a novos limites para uso de 
cartões corporativos. Uma 
série de exigências e restrições 
foi sugerida em projeto de 
Ronaldo Caiado (DEM-GO).

O PLS 84/2016 recebeu pare-
cer favorável, com emenda, do 
relator, Lasier Martins (PSD-
-RS), e aguarda votação final 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

O projeto define quem pode-
rá utilizar o cartão para paga-
mento de despesas dentro do 
governo federal. A princípio, a 
permissão deveria se restringir 
a servidores públicos efetivos 
ou comissionados dos três Po-
deres, ministros e autoridades 
de nível equivalente.

A emenda de Lasier tratou, 
no entanto, de ampliar o rol 
de beneficiários. Assim, foram 

contemplados também os 
militares.

Teto de gastos
O projeto também fixa 

condições mínimas para ha-
bilitação do cartão. O usuário 
não poderá ter antecedentes 
criminais, deverá estar em 
pleno gozo de direitos civis 
e políticos e não poderá ter 
sofrido sanções civis, penais 
e administrativas pela prática 
de “atos desabonadores” no 
exercício da atividade profis-
sional e função pública.

A proposta também impôs 
um teto para pagamentos com 
cartões corporativos. Cada 
órgão só poderá gastar até R$ 
6,7 mil mensais.

Outra preocupação do pro-
jeto foi proibir saques em 
dinheiro com o cartão. 

Em prol da transparência, o 

texto determina que as unida-
des gestoras divulguem toda 
movimentação com o cartão 
corporativo na internet, com  
nome e matrícula do respon-
sável pelo cartão, data e valor 
dos gastos. 

Fiscalização
Quanto à fiscalização sobre 

a regularidade dos gastos, o 
projeto estipulou a obrigato-
riedade de o Poder Executivo 
enviar ao Tribunal de Contas 
da União (TCU), até o dia 20 
de cada mês, informações 
detalhadas sobre o uso do car-
tão corporativo. Esse balanço 
deverá contar com dados do 
usuário do cartão e de realiza-
ção da despesa, por unidade 
gestora, ocorrida 60 dias antes 
do mês de referência.

O TCU registrará a emissão 
e, com a Controladoria-Geral 

da União (CGU), fiscalizará 
a utilização dos cartões cor-
porativos. O projeto tratou 
ainda de assegurar que a 
confidencialidade de despe-
sas definidas em lei como de 
caráter reservado ou sigiloso 
não interfira no exercício das 
competências dos órgãos de 
controle e fiscalização.

Além disso, proibiu a co-
brança de taxas de adesão, 
manutenção ou anuidades 
decorrentes da obtenção ou 
uso do cartão de pagamentos. 
Mas admitiu a taxação pelo 
uso do cartão no exterior e 
encargos por atraso no paga-
mento da fatura.

Mau uso
O uso dos cartões corpora-

tivos pelo governo federal é 
regulamentado, atualmente, 
pelo Decreto 5.355/2005. Em 

2008, a norma sofreu ajustes 
em função de suspeitas de 
mau uso desse instrumento 
de pagamento, especialmente 
pela possibilidade de sacar 
quantias em dinheiro.

Regulamentação
O relator na CCJ, Lasier Mar-

tins, destacou a necessidade 
de o uso dos cartões corporati-
vos ser regulamentado por lei.

“Não existe qualquer limita-
ção de valores, tendo o seu uso 
ultrapassado cifras da ordem 
de R$ 615 milhões de 2003 a 
abril de 2015, estando quase 
a totalidade (95%) registrada 
como despesas sigilosas”, cri-
tica Lasier no relatório.

Se não houver recurso para 
votação pelo Plenário do Se-
nado, o projeto será enviado 
diretamente à Câmara dos De-
putados após passar pela CCJ.

INVESTIR NA GER AçãO 
de energias renováveis é fun-
damental para que o Brasil 
alcance a meta de reduzir em 
43% sua emissão de gases de 
efeito estufa até 2030 e ajudar 
a manter o aquecimento do 
planeta abaixo de 2º C, limite 
fixado no Acordo de Paris, de 
2015. A constatação foi feita 
ontem por participantes de 
uma audiência pública orga-
nizada pela Comissão Senado 
do Futuro (CSF).

Convocada para debater a 
energia solar como vetor de 
desenvolvimento social, a au-
diência evidenciou que o Brasil 
desperdiça a capacidade de 
produção desse tipo de energia. 

Atualmente, a participação 
da fonte solar na matriz ener-
gética brasileira representa 
apenas 0,02% do total.

De acordo com o secretário 
de Mudança do Clima e Flo-
restas do Ministério do Meio 
Ambiente, Everton Lucero, o 
desafio do clima impõe a ne-
cessidade de o país repensar 

seu desenvolvimento:
— Qual é o modelo de de-

senvolvimento que queremos 
para o país nos próximos 
anos? A energia solar tem 
um importante papel para 
implementarmos o Acordo de 
Paris e adotarmos um modelo 
de desenvolvimento de baixo 
carbono —  disse Lucero.

Subsídios
Entre os desafios citados para 

ampliar a produção de energia 
solar, estão os custos elevados e 
a ausência de linhas de crédito 
subsidiadas para empresários 
e potenciais consumidores.

— A questão do financia-

mento é um nó que precisamos 
resolver, e só vamos resolver 
esse nó com uma decisão po-
lítica — destacou Lucero.

O presidente da CSF, sena-
dor Hélio José (PMDB-DF), 
disse que o país precisa de um 
marco regulatório para o setor 
e cobrou do governo maior 
atenção para a questão das 
energias alternativas.

— Estamos diante de mudan-
ças radicais na forma de viver. 
É um momento fundamental 
para repensarmos nosso futu-
ro, e a energia solar é símbolo 
de esperança em um mundo 
melhor — salientou.

Para o vice-presidente da 

Associação Brasileira de Ener-
gia Solar, Hewerton Martins, 
o investimento na micro e na 
minigeração distribuída (gera-
ção de energia pelos próprios 
consumidores) vai reduzir a 
conta de luz do cidadão e os 
gastos do governo com trans-
missão e distribuição.

— Não é um projeto para o 
futuro, mas para o presente. Já 
temos capacidade de produzir, 
precisamos agora aumentar a 
escala — apontou.

Modelo alemão
A Alemanha está em meio a 

uma transição energética para 
abandonar o carvão e as usi-

nas nucleares, estratégia que 
colocou o país na liderança 
da energia solar. 

O exemplo alemão foi citado 
por Rafael Shayani, professor 
da Universidade de Brasília 
(UnB), como modelo que 
deveria ser seguido pelo Bra-
sil. Ele enfatizou o potencial 
nacional:

— A energia solar é de-
mocrática, pois incide no 
mundo todo. A região com 
maior incidência de sol na 
Alemanha tem menos sol do 
que a região mais nublada do 
Brasil — apontou.

Política social
A pesquisadora Alina Gi-

lamanova, da Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp), disse que o Brasil 
poderia se inspirar em países 
como a China, que tem um 
programa de energia solar 
como instrumento de políti-
ca social. Hoje, disse ela, 30 
milhões de chineses contam 
com eletricidade graças a 
uma política subsidiada de 
produção de energia solar.

Ela e outros participantes 
citaram os pontos positivos da 
instalação de painéis fotovol-
taicos em escolas, hospitais e 
outros prédios públicos.

Debatedores disseram que o 
Brasil precisa investir mais nas 
fontes de energia alternativa, 
essenciais para cumprimento 
do Acordo de Paris

Audiência aponta importância da energia solar

Uso de cartões corporativos pelo governo federal pode ganhar novas exigências
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Hélio José (3º à dir.) conduz audiência em que debatedores disseram que país ainda subestima energia solar
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O Congo, quarto maior país 
da áfrica, é conhecido no meio 
científico como uma “aber-
ração geológica”. Isso, por ter 
“absolutamente tudo” no que 
se refere a riquezas minerais 
dentro de seu território. As 
afirmações foram feitas pelo 
diplomata André Luiz Azevedo 
dos Santos durante sabatina 
na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE), quando teve a sua in-
dicação (MSF 50/2017) para 

embaixador aprovada.
— Além de lítio e cobalto, 

lá tem terras-raras, ouro e 
diamantes em quantidades 
admiráveis, além de minério de 
ferro, que é mais comum. Mas 
acima de tudo eles tem urânio 
e metais nobres e raros, fun-
damentais no mundo de hoje 
no que se refere à produção de 
energia elétrica, medicina nu-
clear e também para questões 
de segurança — detalhou.

Azevedo, que é experiente no 

continente africano, já tendo 
servido na Libéria e na Nigéria, 
informou que sua atuação no 
Congo, caso tenha seu nome 
confirmado em Plenário, será 
baseada em um plano acer-
tado com o Departamento de 
Promoção Comercial.

— Terei recursos e funcio-
nários visando dinamizar o 
fluxo comercial com aquele 
país. Queremos inserir no mer-
cado congolês não só grandes 
empresas, como a Vale do 
Rio Doce e a Marco Polo, mas 
também médias e pequenas 
exportadoras que podem ex-
plorar aquele potencial, que 
tem demanda para nossos 
produtos — explicitou.

Parcerias
Ainda tratando de minérios, 

Azevedo afirmou confiar que 
podem ser estabelecidas parce-
rias entre empresas brasileiras 
e os interesses congoleses, 
preservando direitos ambien-
tais, trabalhistas e sociais dos 
habitantes daquele país. Esse 

pode ser um diferencial na 
atuação brasileira, no entender 
dele, uma vez que a exploração 
mineral é marcada na áfrica e 
em outros continentes pelas 
consequências negativas que 
deixam às populações locais.

O diplomata reforçou que 
o aprofundamento dos laços 
comerciais com o Congo ainda 
é bastante influenciado por 
instabilidades políticas e re-
latou a atual situação, em que 
o presidente, Joseph Kabila, 

permanece no poder a despeito 
de seu terceiro mandato ter se 
encerrado em dezembro. Um 
novo processo eleitoral vem 
sendo negociado, intermedia-
do pela Igreja Católica. Azevedo 
pediu aos senadores da CRE 
que contemplem a Agência 
Brasileira de Cooperação em 
suas emendas orçamentárias, 
devido ao papel primordial 
que cumpre na inserção de 
empresas brasileiras no mer-
cado africano.

O presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito dos 
Maus-Tratos a Crianças, se-
nador Magno Malta (PR-ES), 
antecipou que deverá propor 
o comparecimento compul-
sório, à CPI, dos presidentes 
dos Conselhos Federais de 
Medicina, de Psiquiatria e de 
Psicologia. Os requerimentos 
de convocação devem ser vo-
tados na terça-feira, quando a 
comissão voltará a se reunir.

A reunião marcada para 
ontem foi cancelada. Malta 
explicou que os dirigentes 
haviam sido convidados a 
participar de audiência no 
dia, mas na véspera enca-
minharam comunicado de 
que não poderiam compa-
recer, em função de outros 
compromissos. A ideia é que 
contribuíssem com investi-
gação sobre suicídios e au-
tomutilação de adolescentes.

Para o senador, não “cheira 
bem” que o cancelamento 
de participação tenha sido 
comunicado de última hora 
e, por isso, a transformação 
do convite em convocação.

— Será uma convocação 
de juízo: é obrigatório virem, 
senão serão conduzidos 
coercitivamente — afirmou 
Malta.

Os requerimentos que 
seriam votados no dia tam-
bém ficaram para a próxi-
ma semana, entre eles, de 
convite para que o ministro 
da Cultura, Sérgio Leitão, 
deponha à comissão.

A COMISSãO DE Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) aprovou projeto que 
transfere à Justiça Militar o 
julgamento de crimes come-
tidos por profissionais das 
Forças Armadas em missões 
de garantia da lei e da ordem 
(GLO).

Por solicitação do líder do 
governo, Romero Jucá (PMDB-
-RR), foi aprovado pedido 
para votação do projeto (PLC 
44/2016) pelo Plenário do Se-
nado em regime de urgência. 

A pedido de Jucá, o projeto 
também foi aprovado como 
veio da Câmara. Com isso, 
se for aprovado pelo Senado, 
poderá seguir à sanção pre-
sidencial.

Os senadores Lindbergh 
Farias (PT-RJ) e Vanessa 
Grazziottin (PCdoB-AM) vo-
taram contra a proposta. Eles 
queriam que a CRE fizesse 
uma nova audiência com 
o comandante do Exército, 
general Eduardo Villas-Bôas.

Isso porque, quando este-
ve na comissão em junho, o 
general manifestou posição 
crítica ao uso do Exército em 
missões de GLO, como a que 
presenciou na Favela da Maré, 
no Rio de Janeiro, que classi-
ficou como “inócua, perigosa 
e desgastante”.

Segundo Lindbergh, o Exér-
cito vem sendo utilizado pelo 
governo para ações visando 
ao marketing político, como a 
atual missão de GLO no estado 
do Rio de Janeiro, prevista para 

durar até o fim de 2018.
— Estão colocando soldados 

de 18 anos de idade nas favelas 
do Rio para cumprir uma ati-
vidade para a qual não estão 
treinados — disse Lindbergh.

O presidente da CRE, sena-
dor Fernando Collor (PTC-AL), 
disse que a questão gera diver-
gências e pode ser debatida a 
qualquer momento.

— É um assunto que merece 
sempre discussão, sempre vai 
ser alvo de debates, de polê-
micas — afirmou.

Olimpíadas
Pelo acordo proposto por 

Jucá, o presidente Michel Te-
mer vetará o artigo do projeto 
que estabelece sua vigência 
relacionada à organização da 
Olimpíada no Rio, em 2016. 
Com isso, a transferência para 

a Justiça Militar do julgamento 
de eventuais crimes come-
tidos por agentes das Forças 
Armadas em missões de GLO 
se tornará uma norma pere-
ne do ordenamento jurídico 
brasileiro.

Lindbergh receia que mu-
danças como essa, “num 
contexto de banalização do 
uso de decretos para garantia 
da lei e da ordem”, conduzam o 
Exército para desvios de suas 
funções primordiais, ligadas 
essencialmente à defesa na-
cional, à integridade territo-
rial e ao monitoramento das 
fronteiras. Para ele, a medida 
contribui para o “estado de 
exceção” vigente no país, em 
que as principais vítimas são 
os cidadãos mais pobres.

Antonio Anastasia (PSDB-
-MG) leu durante a discussão 

uma nota técnica da Procu-
radoria-Geral da República 
favorável à constitucionali-
dade do projeto, modificando 
posicionamento tomado pela 
PGR inicialmente.

Além da constitucionali-
dade, o mérito da proposta 
também foi defendido por 
diversos senadores, como 
Jorge Viana (PT-AC). 

Para ele, o Tribunal Militar 
é mais bem aparelhado para 
julgar ocorrências de missões 
de GLO. Viana disse que o pro-
jeto limita essa competência 
a crimes cometidos em ações 
típicas.

— O militar que estiver em 
uma missão como essa, caso 
cometa qualquer crime fora 
de sua atividade, continuará 
no âmbito da Justiça comum. 
E é bom lembrar que a própria 
legislação prevê que, se um 
cidadão comete um crime 
contra um militar, o caso tam-
bém vai para a Justiça Militar.

Ainda de acordo com o 
projeto, além das missões de 
garantia da lei e da ordem, 
caberá à Justiça Militar o jul-
gamento de delitos praticados 
por militares contra civis em 
situações como no cumpri-
mento de atribuições que lhes 
forem estabelecidas pelo pre-
sidente da República ou pelo 
ministro da Defesa; em ações 
que envolvam a segurança 
de instituição militar ou de 
missão militar; em atividades 
militares, operação de paz ou 
de atribuição subsidiária.

Aprovado na CRE, projeto diz respeito a integrantes das Forças Armadas e também envolve crimes em outras situações como operações de paz

Crime em missão de garantia da lei 
e da ordem pode ir à Justiça Militar
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Em sabatina, diplomata destaca riqueza do Congo em minérios

CPI dos Maus-
Tratos convocará 
entidades 
profissionais

André Luiz Azevedo é sabatinado em reunião presidida por Collor

Jucá pediu urgência para votação em Plenário e Viana defendeu projeto

Fonte: CIA World Factbook e investexportbrasil.gov.br

República Democrática do Congo

 »Área: 2.344.858 km2

 » Capital: Kinshasa
 » População: 84,13 milhões
 » PIB per capita: US$ 490
 » Exportações brasileiras: US$ 42,1 milhões
 » Importações brasileiras: US$ 40,5 milhões
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A DEMISSãO DE servidor 
público estável por insu-
ficiência de desempenho 
está na pauta da Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ). A medida 
é regulada em projeto de lei 
da senadora Maria do Carmo 
Alves (DEM-SE). O texto (PLS 
116/2017 — Complementar) 
tem voto favorável do relator, 
Lasier Martins (PSD-RS), na 
forma de um substitutivo. A 
CCJ tem reunião agendada 
para quarta-feira, às 10h.

Pelo substitutivo, as regras 
para a punição máxima ao 
servidor concursado e está-
vel deverão ser seguidas não 
somente pela administração 
pública federal, mas também 
nos âmbitos estadual, distri-
tal e municipal. Parâmetro 
para a eventual demissão, o 
desempenho funcional dos 
servidores deverá ser apurado 
anualmente por uma comissão 
avaliadora, garantindo-se o 
direito ao contraditório e à 
ampla defesa.

Desempenho
A proposta original es-

tabelece uma avaliação de 
desempenho a cada seis 
meses, delegando ao chefe 
imediato do servidor o poder 
de executá-la. Lasier resolveu 
ampliar esse prazo por julgar 
um semestre um prazo mui-
to curto para a avaliação. O 
relator também justificou, no 
parecer, a decisão de transferir 
a responsabilidade pela avalia-
ção de desempenho do chefe 
imediato para uma comissão.

— Nem sempre o chefe 
imediato será um servidor 
estável, podendo ser um 
servidor comissionado sem 
vínculo efetivo. Além disso, 
concordando com parte das 
preocupações das entidades 
representativas dos servidores 
[expostas anteriormente em 
debate na CCJ], não consi-
deramos adequado deixar 
exclusivamente a cargo da 
chefia imediata uma avaliação 
da qual poderá resultar a exo-
neração do servidor estável, 
pois isso comporta o risco de 
que uma decisão de tamanha 
gravidade seja determinada 
por simpatias ou antipatias no 
ambiente de trabalho.

De acordo com o substitu-
tivo, a apuração do desempe-
nho do funcionalismo deverá 
ser feita entre 1º de maio de 
um ano e 30 de abril do ano 
seguinte. Produtividade e 
qualidade serão os fatores 

fixos de avaliação, associados a 
outros cinco fatores variáveis, 
escolhidos em função das 
principais atividades exercidas 
pelo servidor nesse período. 
Inovação, responsabilidade, 
capacidade de iniciativa, foco 
no usuário/cidadão são alguns 
dos fatores variáveis a serem 
observados.

Enquanto os fatores de 
avaliação fixos vão contribuir 
com até metade da nota final 
apurada, os variáveis deverão 
corresponder, cada um, a até 
10%. As notas serão dadas 
em uma faixa de zero a dez. 
E serão responsáveis pela 
conceituação do desempenho 
funcional, dentro da seguinte 
escala: superação (S), igual ou 
superior a oito pontos; atendi-
mento (A), igual ou superior a 
cinco e inferior a oito pontos; 
atendimento parcial (P), igual 
ou superior a três e inferior a 
cinco pontos; não atendimen-
to (N), inferior a três pontos.

Demissão
A possibilidade de demissão 

estará configurada, segundo 
o substitutivo, quando o ser-
vidor público estável obtiver 
conceito N (não atendimento) 
nas duas últimas avaliações 
ou não alcançar o conceito 
P (atendimento parcial) na 
média tirada nas cinco últimas 
avaliações. Quem discordar 
do conceito atribuído ao seu 
desempenho funcional poderá 
pedir reconsideração ao setor 
de recursos humanos dentro 
de dez dias de sua divulgação. 
A resposta deverá ser dada 
também no prazo de dez dias.

Caberá recurso da decisão 
que negar, total ou parcial-
mente, o pedido de reconside-
ração. Mas essa a possibilidade 
só será aberta ao servidor a 
quem tenha sido atribuído 
conceito P ou N. O órgão de 
recursos humanos terá 15 dias, 
prorrogáveis por igual período, 
para decidir sobre o recurso.

Esgotadas todas essas eta-
pas, o servidor estável ame-
açado de demissão ainda 
terá prazo de 15 dias para 

apresentar suas alegações 
finais à autoridade máxima 
da instituição onde trabalha. 
O substitutivo deixa claro 
também que a insuficiência 
de desempenho relacionada 
a problemas de saúde e psi-
cossociais poderá dar causa 
a demissão, mas só se a falta 
de colaboração do servidor 
no cumprimento das ações de 
melhoria de seu desempenho 
não decorrer exclusivamente 
dessas circunstâncias.

Carreiras de Estado
O texto original estabelece 

um processo de avaliação de 
desempenho diferenciado 
para servidores de carreiras 
exclusivas de Estado, como 
policiais, procuradores de 
órgãos de representação ju-
dicial, defensores públicos e 
auditores tributários. A inten-
ção, de acordo com a autora, 
é permitir a essas categorias 
recorrer à autoridade máxima 
de controle de seu órgão, caso 
haja indeferimento total ou 
parcial de recurso contestando 
o resultado da avaliação.

A exoneração de tais ser-
vidores por insuficiência de 
desempenho também depen-
deria, pelo texto, de processo 
administrativo disciplinar 
específico. No substitutivo 
do relator, a especificação 
dessas carreiras foi suprimida. 
Lasier justificou a mudança 
alegando ser inconstitucional 
um projeto de lei de iniciativa 
parlamentar fazer essa defini-
ção em relação a servidores de 
outros Poderes.

Na reformulação desse 
dispositivo, ficou estipulado 
o seguinte: a exoneração por 
insuficiência de desempenho 
de servidores vinculados a 
atividades exclusivas de Es-
tado dependerá de processo 
específico, conduzido segundo 
os ritos do processo adminis-
trativo disciplinar.

Ao defender a proposta, 
Maria do Carmo afirma que 
seu objetivo não é prejudicar 
os “servidores públicos dedi-
cados, que honram cotidia-

namente os vencimentos que 
percebem e são imprescindí-
veis para o cumprimento das 
atribuições estatais”.

— Temos que ter em vista 
que, quando não há a perda 
do cargo de um agente público 
negligente, sérias consequên-
cias derivam dessa omissão. 
A sociedade se sente lesada, 
porquanto desembolsa pe-
sados tributos para o correto 
funcionamento da máquina 
pública que, por sua vez, não 
lhe retorna o investimento em 
bens e serviços. 

Lasier concordou com Maria 
do Carmo sobre a necessi-
dade de regulamentação do 
processo de avaliação de de-
sempenho do servidor. Mesmo 
considerando a estabilidade 
não somente um direito, mas 
também uma garantia de que a 
atividade estatal será exercida 
com maior impessoalidade e 
profissionalismo, o relator na 
CCJ observou que esse institu-
to “não pode ser uma franquia 
para a adoção de posturas 
negligentes ou desidiosas pelo 
servidor”.

Receios 
A polêmica em torno do 

projeto motivou a CCJ a 
promover audiência pública 
sobre o assunto, realizada 
em 15 de agosto. Na ocasião, 
representantes de entidades 
ligadas ao funcionalismo pú-
blico manifestaram-se contra 
a aprovação da proposta. Dois 
dos receios apresentados 
sustentam que a iniciativa 
poderia dar margem a exone-
rações arbitrárias e em massa 
e também comprometer a 
independência do servidor 
público no exercício de sua 
missão institucional.

Depois de passar pela CCJ, 
a proposta seguirá para o Ple-
nário do Senado. Se o projeto 
se tornar lei, as novas regras 
passam a valer de imediato. O 
primeiro período de avaliação 
só será iniciado, entretanto, 
no dia 1º de maio do ano se-
guinte ao começo da vigência 
da norma. 

A n t o n i o 
A n a s t a s i a 
(PSDB-MG) 
pediu que o 
governo de 
Minas Gerais 
invista nos 
alunos e faça melhor apro-
veitamento dos egressos da 
Escola de Governo Professor 
Paulo Neves de Carvalho, 
da Fundação João Pinheiro.

Segundo o senador, apesar 
de ocupar o primeiro lugar 
no Brasil como escola de 
administração pública, a ins-
tituição não recebe a devida 
atenção do governo mineiro. 
Para Anastasia, que foi gover-
nador de Minas, trata-se de 
uma ação importante para 
aperfeiçoar o serviço público 
no estado.

Regras para demissão de servidor já 
podem ser votadas por comissão
Projeto que entrou na pauta 
da CCJ prevê avaliação de 
desempenho a ser seguida 
por todos os níveis da 
administração pública

Lasier Martins é relator do projeto que prevê a demissão de servidor público por insuficiência de desempenho
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Anastasia aponta 
excelência de escola de 
administração pública

Hélio José aplaude 
indicação de Carlos 
Nejar a Prêmio Nobel

Lúcia Vânia quer 
implementar Plano 
Nacional de educação

A indicação do poeta 
gaúcho Carlos Nejar para 
concorrer ao Prêmio No-
bel da Literatura deste ano 
foi elogiada por Hélio José 
(PMDB-DF).

Membro da Academia 
Brasileira de Letras, Nejar é 
ficcionista, tradutor e crítico 
literário.

O senador disse que a obra 
de Nejar, como o poema A 
Vida de um Rio Morto: mo-
numento ao Rio Doce, retrata 
o amor e a dor e denuncia 
danos causados ao meio 
ambiente.

Hélio José também desta-
cou a aprovação de projeto 
que institui a Semana de 
Valorização da Vida, em 
setembro, como forma de 
prevenção ao suicídio.

Em audi-
ência sobre o 
Plano Nacio-
nal de Edu-
cação (PNE 
2014–2024), 
ocorrido esta 
semana na Comissão de 
Educação (CE), todos os 
participantes ressaltaram a 
importância do PNE para 
romper com o descaso que a 
educação sofre no país, regis-
trou Lúcia Vânia (PSB-GO). 

Os participantes disseram 
que o plano dá norte para a 
redução das desigualdades 
educacionais entre ricos 
e pobres e entre as regi-
ões do país, rumo para as 
políticas públicas a serem 
implantadas e diretriz para 
o planejamento orçamentá-
rio — destacou a senadora. 


