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Senado retoma na terça discussão 
sobre financiamento de campanha

Comissão rejeita sugestão 
de criminalização do funk

Regulação do Uber pode ser votada semana que vem

O Plenário voltará a discutir 
na terça-feira o projeto que 
cria um fundo especial para 
financiamento de campanhas. 
O texto, de Ronaldo Caiado, 

recebeu um substitutivo que 
propõe que parte dos recursos 
de emendas parlamentares seja 
destinada ao fundo. A proposta 
dividiu os senadores.  3

Foi rejeitada pela Comissão 
de Direitos Humanos a suges-
tão que criminalizava o funk. 
Com isso, a iniciativa deixa de 

tramitar no Senado.O relator, 
Romário, disse que a sugestão 
é inconstitucional por cercear 
a livre manifestação.  8

Senadores de quatro comissões que 
discutiram em reunião conjunta o projeto 
que regulamenta serviços remunerados de 
transporte individual por meio de aplicativos, 

como Uber, Cabify e 99, decidiram pedir ur-
gência para a votação da proposta. O senador 
Pedro Chaves espera apresentar o relatório 
do projeto na próxima semana.  7

Aprovado PIB Verde, 
sobre patrimônio 
ambiental do país
Projeto, que vai à sanção, cria índice a ser calculado pelo IBGE para medir 
os impactos do desenvolvimento econômico nos recursos naturais brasileiros

O Plenário aprovou ontem a criação do 
PIB Verde, que passa a contabilizar 
o patrimônio ecológico brasileiro. 

O novo índice vai levar em conta as conse-
quências ambientais do crescimento eco-
nômico do país, que já é medido pelo PIB 
padrão. O projeto segue agora para a sanção 
presidencial.

O indicador vai ser divulgado anual-
mente pelo IBGE. O instituto de pesquisa 

deve analisar, além de dados sociais e eco-
nômicos, informações sobre a exploração 
dos recursos naturais nacionais. O cálculo 
deve considerar também o Índice de Ri-
queza Inclusiva, elaborado pela ONU. A 
ideia é comparar os índices brasileiros com 
os de outros países, como já é feito com o 
PIB.  A metodologia do PIB Verde deve ser 
debatida com a sociedade e instituições 
como o Congresso, prevê o projeto.  3 Kátia Abreu, Armando Monteiro, Eunício Oliveira e o relator do texto, Flexa Ribeiro

Caiado defende o projeto no Plenário, ao lado de Ataídes, Jucá e Medeiros

Acir Gurgacz, Otto Alencar, Marta Suplicy e Pedro Chaves ouvem Guilherme Resende, do Cade, na reunião sobre o Uber

Paim (D) cumprimenta Romário, que recomendou rejeição da sugestão

Currículo comum 
ainda não é viável, 
conclui debate  8

MP dos Aeroportos 
segue para análise 
da Câmara  7

CPI da JBS deve ser 
técnica, afirmam 
parlamentares  5

Escolhidos nomes 
para conselho 
de Justiça  6

Rádio Senado terá 
programa veiculado 
pelo YouTube  2

BNDES não 
favorece 
empresas, diz 
superintendente

Economistas 
defendem 
reforma da 
Previdência 

Mulher poderá 
ter ajuda de 
equipe para 
prevenir câncer

A superintendente Vânia 
Borgerth negou, em audi-
ência da CPI que investiga 
o BNDES, que o banco 
tenha deixado de investir 
no Brasil para priorizar 
projetos em outros países. 
Segundo ela, 14 grandes 
empresas brasileiras re-
ceberam apoio do banco 
no processo de internacio-
nalização de suas marcas, 
entre elas a JBS.  5

Economistas que par-
ticiparam de audiência 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos consideram 
a reforma da Previdência 
essencial para o equilíbrio 
das contas públicas a mé-
dio e longo prazo. Para eles, 
o quadro fiscal brasileiro 
continua preocupante e o 
país não conseguirá alcan-
çar estabilidade fiscal sem 
o auxílio do Congresso.  4

Foi aprovado ontem pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
projeto que facilita a realiza-
ção de exames e tratamentos 
de câncer de mama e útero. 
Segundo o projeto, equipes 
formadas por profissionais de 
assistência social e de aten-
ção básica à saúde deverão 
buscar as mulheres que não 
fizeram os exames preven-
tivos e de rastreamento de 
câncer de mama e útero.  8
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Eunício estará em encontro 
nacional sobre fronteiras
Presidente do Senado aceitou convite de governadores do Acre e do Piauí para participar de 
evento sobre segurança nas fronteiras do Brasil, que ocorrerá no fim de outubro em Rio Branco

 `CAS  Síndicos
9h Audiência interativa para discutir a 
regulamentação da profissão de síndico. 

 `CPI dA PrevIdênCIA  debate
9h Audiência interativa com representan-
tes do Ministério do Trabalho, da Recei-
ta e da Procuradoria-Geral da República.

 `CPMI dA JBS  requerimentos
9h Votação de requerimentos.

 `Cre/CCT  Privatização de satélite
9h Audiência interativa sobre a privatiza-
ção do satélite geoestacionário brasileiro.

 `CPI doS MAuS-TrAToS  Suicídio
10h Audiência sobre  prevenção do suicídio.

 `MP 796/2017  recine
10h30 Instalação da comissão da MP, que 
retoma o prazo original do Recine.

 `PlenárIo  Sessão deliberativa
11h Na pauta, o PLC 60/2016, que insti-
tui a campanha Dezembro Vermelho, de 
 prevenção do HIV.

 `CdH  Pessoa com deficiência
14h Audiência interativa para discutir o 
 Estatuto da Pessoa com Deficiência.

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

O programa Conexão Se-
nado, da Rádio Senado, es-
treará amanhã no YouTube. 
Transmitido de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 9h, o Co-
nexão Senado será o primeiro 
programa da emissora a che-
gar à plataforma de vídeos na 
internet. A TV Senado cedeu 
o canal no YouTube e dará o 
suporte técnico. A Agência 
Senado disponibilizará o link 
da transmissão, que também 
estará no portal da Rádio.

Apresentador do programa, 
o jornalista Adriano Faria 

lembra que o ouvinte busca 
proximidade com o veículo, o 
que levou a emissora a utilizar 
ferramentas de interação, 
como o WhatsApp.

— Com o YouTube ao vivo, 
nos aproximamos mais do 
ouvinte, mostrando como é 
o nosso trabalho.

O PRESIDENTE DO Senado, 
Eunício Oliveira, recebeu on-
tem os governadores do Acre, 
Tião Viana, e do Piauí, Welling-
ton Dias, que convidaram o 
senador para participar do 
encontro nacional sobre segu-
rança nas regiões de fronteira 
que ocorrerá em Rio Branco 
em 27 de outubro. 

Eunício confirmou presença 
no encontro. Viana explicou:

— É um assunto de emer-
gência nacional. A questão 
do narcotráfico na fronteira é 
muito séria: 93% da cocaína 
consumida no mundo é pro-
duzida no Peru e na Bolívia. 
Os traficantes encontram as 
fronteiras da Amazônia abertas. 
É um problema que se reflete 
nos presídios e no aumento da 
violência, dos homicídios. Ou 
tratamos isso como problema 

prioritário, ou a consequência 
será muito danosa.

O encontro em Rio Branco 
deve reunir representantes dos 
Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Wellington disse:

— Vamos ter as autoridades 
de todos os Poderes. O ob-

jetivo é que trabalhar com a 
integração de todas as forças 
de segurança pública, como 
ocorreu na Copa. Queremos 
um plano emergencial para o 
problema grave da segurança.
Da Assessoria de Imprensa da 

Presidência do Senado

Programa da Rádio Senado começa 
a ser transmitido pelo YouTube

As comissões mistas 
das Medidas Provisórias 
789/2017 e 790/2017 inaugu-
raram na terça-feira o registro 
eletrônico de presença. O 
procedimento foi viabiliza-
do graças à integração da 
biometria dos sistemas de 
votação eletrônica do Senado 
e da Câmara. 

Para o diretor da Secretaria 
de Comissões do Senado, Dir-
ceu Machado, a ferramenta 
“é uma revolução”.

— Haverá mais celeridade 
e fidedignidade. É uma nova 
era no funcionamento das 
comissões — disse.

Além das comissões que 
analisam as MPs, também 
serão integradas ao Sistema 
de Votação Eletrônica (SVE) 
as comissões parlamentares 

de inquérito (CPIs) mistas. As 
comissões permanentes do 
Senado já utilizam o sistema.

Integração
O trabalho técnico de 

integração da biometria 
foi possível pelo trabalho 
conjunto do Prodasen e do 
Centro de Informática da 
Câmara, por meio dos setores 
responsáveis pelos sistemas 
de votação eletrônica de cada 
Casa: o Serviço de Desenvol-
vimento do Sistema de Vota-
ção Eletrônica, do Senado, e 
a Coordenação de Sistema 
Eletrônico de Votações, da 
Câmara.

O Senado e a Câmara utili-
zam o mesmo protocolo para 
identificação biométrica dos 
parlamentares e o acordo de 

integração da biometria das 
duas instituições garantiu ao 
Prodasen o reconhecimento 
dos dados de cada depu-
tado que se identificar nas 
dependências do Senado. O 
mesmo acesso será facultado 
à Câmara no que se refere 
aos dados dos senadores. A 
comunicação entre as duas 
instituições é feita por meio 
de conexão dedicada, de 
acesso restrito, o que garante 
a segurança da operação.

O reconhecimento biomé-
trico, no primeiro momento, 
somente será utilizado para o 
registro de presença dos par-
lamentares. O passo seguinte 
será o uso propriamente 
dito do SVE, que viabilizará 
a votação eletrônica nas 
comissões mistas.

Comissão mista ganha registro eletrônico de presença

Os governadores Wellington e Viana conversam com o senador Eunício

João Alberto 
Souza (PMDB-
-MA) afirmou 
que faltam co-
ragem e “pulso 
firme” às autori-
dades para combater o crime e 
que as estatísticas confirmam 
que a situação não tem me-
lhorado. Segundo o Atlas da 
Violência, os índices de crime 
no Maranhão aumentaram 
mais de 130% na última década.

— A violência é tanta que já 
foi necessário o envio da For-
ça Nacional para controlar a 
situação em São Luís — disse.

Simone Tebet 
(PMDB-MS) la-
mentou os ca-
sos de violência 
recentes no Rio. 
Para ela, o Brasil 
sempre foi considerado uma 
terra de paz, mas hoje vive uma 
guerra civil não declarada. Ela 
reclamou que os recursos para 
o Sistema Integrado de Monito-
ramento de Fronteiras têm sido 
contingenciados pelo governo. 
Para a senadora, a violência 
não tem origem nos grandes 
centros, mas nas fronteiras, por 
onde passam drogas e armas.

José Medeiros 
(Pode-MT) apon-
tou o aumento 
da criminalidade 
em Mato Grosso, 
classificando-o 
como um “corredor impor-
tante” para abastecer de armas 
e drogas os grandes centros 
do país. Enquanto isso, disse, 
as autoridades de segurança 
pública se atentam melhor 
para as Regiões Sul e Sudeste. 
Para ele, algumas saídas para 
o problema seriam a otimiza-
ção do trabalho das polícias e 
o fechamento das fronteiras.

Lasier Martins (PSD-
-RS) lembrou que 20 de 
setembro, aniversário 
da Revolução Farrou-
pilha, é dia de festa e 
orgulho no Rio Grande 
do Sul.

Lasier contou, que na 
madrugada de 20 de setem-

bro de 1835, gaúchos 
revoltosos, também 
chamados de farra-
pos em razão de seus 
trajes desgastados, se 
insurgiram contra o 

governo imperial devido à 
discordância na partilha de 
impostos sobre o charque.

Ao citar as comemo-
rações do ano novo 
judaico, Ana Amélia 
(PP-RS) destacou artigo 
do presidente da Confe-
deração Israelita do Bra-
sil, Fernando Lottenberg, que 
alerta sobre o ódio aos judeus 
e pede reforço no combate ao 

antissemitismo.
A senadora também 

registrou a come-
moração do Dia do 
Gaúcho, lembrando 
que a Revolução Far-

roupilha foi um questiona-
mento do Rio Grande do Sul 
ao centralismo do Império. 

Paulo Paim (PT-RS) 
exaltou o Dia do Gaú-
cho, celebrado ontem. 
Segundo ele, a data foi 
escolhida para lembrar 
o início das revoluções 
no estado, especialmente a 
Revolução Farroupilha, de 20 
de setembro de 1835.

Conforme Paim, o 
dia se tornou feriado 
estadual em 1978. O 
senador lembrou as 
raízes da formação do 
estado e informou que 

a população gaúcha está nas 
ruas e parques lembrando as 
marcas da revolução.

Falta “pulso firme” 
contra violência, 
afirma João Alberto

Para Simone, país 
vive uma guerra 
civil não declarada

Medeiros diz que é 
preciso investir mais 
na segurança de MT

lasier Martins exalta Revolução 
Farroupilha, comemorada ontem

Ana Amélia repudia movimento contra 
judeus e lembra o Dia do Gaúcho

População do RS conserva marcas  
do movimento de 1835, avalia Paim

 � TV Senado no YouTube:  
youtube.com/TVSenadoOficial

 � Portal Senado Notícias:  
senado.leg.br/noticias

 � Rádio Senado:  
senado.leg.br/radio
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O Senado retomará na terça-
-feira o debate sobre novas 
regras para financiamento das 
eleições. O projeto que cria o 
Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha (FEFC) 
foi discutido ontem em Ple-
nário. Porém, o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, deci-
diu suspender os debates para 
que os senadores tenham mais 
tempo para apresentar emen-
das ao texto (PLS 206/2017).

O texto original, de Ronaldo 
Caiado (DEM-GO), acaba com 
a propaganda partidária e com 
o horário eleitoral gratuito. 
Pela proposta, o dinheiro da 
compensação fiscal que a 
União paga às emissoras pela 
veiculação desses programas 
seria repassado ao fundo.

Substitutivo
Ontem o relator do projeto,  

Armando Monteiro (PTB-PE), 
apresentou um substitutivo. 
Ele extingue a propaganda 
partidária no rádio e na te-
levisão, veiculada nos anos 
sem eleições. Mas mantém o 
horário eleitoral dos candi-
datos durante as campanhas. 
O substitutivo prevê outras 

fontes de recursos para o fun-
do, que receberia metade do 
valor das emendas impositivas 
apresentadas pelas bancadas 
de deputados e senadores ao 
Orçamento em anos eleitorais. 
A previsão é de que esse fundo 
teria R$ 3 bilhões em 2018.

— Não há eleição sem gasto. 
Sem o financiamento empresa-
rial, temos que buscar recursos 
públicos. Mas houve o enten-
dimento de que deveríamos 
usar recursos já existentes — 
argumentou Armando.

Opiniões divididas
Caiado criticou o substitutivo 

e defendeu o texto original, 
que previa um fundo de R$ 
1,5 bilhão. Para ele, o repasse 
de dinheiro das emendas de 
bancada ao FEFC vai retirar 
recursos de áreas prioritárias.

— A proposta original é 
a única que não mexe na 
programação orçamentária. 
Com o substitutivo, estaremos 
dando um cheque em branco 
sem saber dizer qual o valor da 
próxima eleição. Como vamos 
responder à sociedade brasi-
leira neste momento de corte 
de investimentos e contingen-

ciamento em áreas prioritárias 
como saúde e segurança?

O projeto dividiu os senado-
res. Humberto Costa (PT-PE) 
defendeu o financiamento pú-
blico previsto no substitutivo.

— Ele cria condição de igual-
dade entre todos os candidatos 
e permite o controle dos gastos 
de campanha.

O líder do PT, Lindbergh 
Farias (RJ), também defendeu 
o substitutivo. Para ele, acabar 
com o horário eleitoral durante 
as campanhas — medida pre-
vista no texto original — seria 
um ataque à democracia.

Já Renan Calheiros (PMDB-
-AL) defendeu o texto original. 
Ele classificou como “mal-
dade” o repasse de dinheiro 
das emendas para o fundo 
eleitoral e sugeriu o adiamento 
da votação.

Ataídes Oliveira (PSDB-TO) 
também criticou a previsão de 
que dinheiro das emendas seja 
destinado ao fundo eleitoral.

— São essas emendazinhas 
que levamos para nossos es-
tados. É dinheiro para saúde, 
educação, segurança pública e 
investimentos. O povo brasilei-
ro não vai aceitar esse projeto.

O substitutivo prevê critérios 
para a distribuição dos recursos 
entre os partidos: 2% seriam di-
vididos igualitariamente entre 
todas as legendas registradas 
no Tribunal Superior Eleitoral; 
49%, na proporção dos votos 
obtidos na última eleição para a 
Câmara; 34%, na proporção do 
número de deputados federais 
e 15%, do número de  senadores.
 O substitutivo também define 
critérios para a divisão do 
dinheiro dentro de um mesmo 
partido. Pelo menos 20% 
devem ser distribuídos de 
modo igualitário entre todos 
os candidatos a um mesmo 
cargo na mesma circunscrição.

Limite
O texto cria limite de gastos 

para a campanha de 2018. No 
primeiro turno, o limite é de 
70% do maior gasto nas últimas 
eleições. No segundo turno, 
30% desse valor. Nas cidades 
de até 10 mil eleitores, o limite 
é de R$ 100 mil para prefeito 
e de R$ 10 mil para vereador.

O projeto precisa ser apro-
vado no Senado e na Câmara 
até 7 de outubro para valer nas 
eleições de 2018.

Foi aprovada em Plená-
rio ontem a indicação do 
economista José Cesário 
Cecchi para o cargo de di-
retor da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

Cecchi foi sabatinado na 
Comissão de Serviços de In-
fraestrutura (CI) na semana 
passada. Ele defendeu a nova 
sistemática de preços para 
a gasolina e o diesel, que 
levou a sucessivos reajustes 
nas últimas semanas. Cecchi 
enfatizou que não cabe à ANP 
regular o quanto é cobrado 
nas bombas, mas ponderou 
que a volatilidade dos valores 
é positiva para o mercado.

Ele também manifestou 
apoio à venda de ativos da 
Petrobras que dão prejuízo à 
empresa. Segundo Cecchi, a 
Petrobras tenta focar no pré-
-sal para recuperar a saúde 
financeira. A empresa tem 
como meta realizar US$ 21 
bilhões em parcerias e em 
desinvestimentos no biênio 
2017–2018, o que incluirá a 
saída da estatal de alguns 
setores não associados a seu 
negócio principal, como a 
produção de fertilizantes. 

Formado em economia 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Cecchi é 
doutor em engenharia de 
produção pela mesma ins-
tituição e professor no De-
partamento de Engenharia 
Mecânica da PUC-RJ. 

Trabalha na ANP desde 
1998, onde começou como 
assessor especial da diretoria. 
Antes de ser escolhido dire-
tor, era superintendente de 
Comercialização e Movimen-
tação de Petróleo, Derivados 
e Gás Natural. 

Sem quorum ontem, o 
Plenário não acolheu o re-
querimento de Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) pela urgência do 
projeto que altera o tamanho 
das bancadas dos estados na 
Câmara. No dia anterior, o 
Plenário já havia deliberado 
que o PLS 315/2016  — Com-
plementar passaria por mais 
duas  comissões permanentes.

O projeto, do próprio Flexa 
Ribeiro, leva em consideração 
as alterações populacionais 

dos estados, conforme levan-
tou o IBGE de 2015. Ele ressal-
tou a constitucionalidade da 
proposta e apontou o esforço 
Tribunal Superior Eleitoral 
para atualizar a proporção das 
bancadas. Flexa reconheceu 
que, pelo texto, sete estados 
terão as bancadas reduzidas.

O requerimento teve a opo-
sição dos senadores Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), Ciro 
Nogueira (PP-PI) e Magno 
Malta (PR-ES).

O INSTITUTO BRASILEIRO 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), órgão responsável pelo 
cálculo do produto interno 
bruto (PIB), deverá divulgar 
anualmente também o PIB 
Verde, em cuja apuração 
deverá ser considerado o pa-
trimônio ecológico nacional. 
A medida é prevista no PLC 
38/2015, aprovado ontem no 
Plenário do Senado. O texto 
vai para a sanção presidencial.

O PIB Verde é um indicador 
de crescimento econômico 
que leva em conta as conse-
quências ambientais do cres-
cimento econômico medido 
pelo PIB padrão, ou seja, os 
custos ambientais.

O cálculo do PIB Verde, con-
forme o projeto, do deputado 
Otavio Leite (PSDB-RJ), deverá 
levar em conta iniciativas na-
cionais e internacionais seme-
lhantes, em especial o Índice 
de Riqueza Inclusiva (IRI), 
elaborado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
O objetivo é assegurar futura 
convergência com índices 
adotados em outros países e 
permitir comparação.

A proposta prevê ainda am-
pla discussão da metodologia 
de cálculo do PIB Verde com a 
sociedade e as instituições pú-
blicas, incluindo o Congresso.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
relator de Plenário em subs-

tituição à Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), acatou 
três emendas de Romero Jucá 
(PMDB-RR) para promover 
alterações na redação do texto. 

Uma delas trocou a expressão 
“PIB Verde” por “Produto 
Interno Verde — PIV”. 

Para Flexa, as emendas 
aperfeiçoam o projeto, que 

torna mais efetiva a possibili-
dade de enfrentar o dilema do 
desenvolvimento econômico 
sustentável, com transparên-
cia e governança ambiental.

Passou ontem no Plenário do Senado e agora vai para a  
sanção presidencial o projeto de lei que cria o PIB Verde, um 
índice dos recursos naturais do Brasil a ser calculado pelo IBGE

Aprovado PIB para medir patrimônio ecológico

Plenário volta a debater financiamento de campanha na terça-feira José Cesário Cecchi 
é escolhido para 
diretoria da ANP

Mudança nas bancadas na Câmara 
passará ainda por duas comissões

Presidente do Senado, Eunício Oliveira (C) conduz sessão em que foi aprovado novo índice de riqueza ambiental

ComItIVA dE PARlAmEntARES 
ChInESES VISItA o SEnAdo

PoRtE dE ARmA PARA AGEntES 
dE tRânSIto é AdIAdo

A pedido do presidente do Senado, Eunício 
oliveira, o primeiro-vice-presidente, Cássio 
Cunha lima (PSdB-PB),  e uma comitiva 
de senadores receberam parlamentares da 
Comissão de Assuntos Econômicos da Con-
ferência Consultiva Política do Povo Chinês 
(CCPPC). o objetivo foi ampliar a parceria 
econômica entre Brasil e China. 
Além de investimento em infraestrutura no 
Brasil, os senadores falaram do interesse de 
estreitar as relações no setor de produção 
de bambu. 
Ao agradecer a visita,  Cássio disse que está 
confiante no aprimoramento da parceria 
entre os dois países.

Foi adiada para terça-feira a votação do PlC 
152/2015, que altera o Estatuto do desar-
mamento (lei 10.826/2003) para autorizar 
porte de arma por agentes de trânsito. o 
pedido partiu de lindbergh Farias (Pt-RJ).
— Acho absurdo dar porte de arma para 
agente de trânsito, sem treinamento.
Cássio Cunha lima (PSdB-PB) disse que o 
porte de arma  é para que os agentes pos-
sam se proteger e proteger a população.
— A bandidagem se arma de todas as for-
mas, com armas ilegais de grosso calibre, e 
os agentes fardados, de fácil identificação, 
são alvo, assassinados nas ruas, como inú-
meros casos de agentes de trânsito.
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A REFORMA DA Previdência é 
indispensável para a solvência 
das contas públicas no médio 
e no longo prazo, na avaliação 
dos economistas que partici-
param da audiência realizada 
ontem pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). 
Para eles, o quadro fiscal bra-
sileiro continua extremamente 
preocupante e o país não vai 
conseguir alcançar uma situa-
ção de equilíbrio sem o auxílio 
do Congresso.

O secretário de Acompanha-
mento Econômico do Minis-
tério da Fazenda, Mansueto 
Almeida Júnior, disse que, sem 
a reforma da Previdência, será 
impossível cumprir a regra 
do teto dos gastos, estipulada 
na Emenda Constitucional 
95/2016. Segundo ele, o Bra-
sil já gasta 13% do PIB com a 
Previdência e, sem a reforma, 

seria preciso um forte aumento 
de carga tributária, entre cinco 
a sete pontos do PIB em quase 
dez anos, para atingir um su-
peravit primário de 2% do PIB 
em 2026.

O secretário lembrou que, 
desde o início dos anos 90, o 
país nunca teve uma sequência 
tão longa de deficits primários 
e que o ajuste fiscal, pelo lado 
da despesa, é necessariamente 
gradual.

— Ninguém está falando 
em transformar um deficit 
primário de R$ 159 bilhões em 

um superavit em dois anos. Ao 
contrário, este ajuste fiscal pelo 
qual o Brasil está passando é 
muito gradual. Vai levar uns 
cinco ou seis anos. Mesmo 
nesse período, a dívida pública 
novamente vai crescer.

Rigidez
O economista Nilson Teixeira 

criticou a grande rigidez nas 
contas federais, que faz com 
que a margem fiscal para 
operar seja extremamente 
limitada.  Para Teixeira, o con-
tingenciamento de despesas 

discricionárias ( aquelas sobre 
as quais o governo pode decidir 
executar ou não) é insuficiente 
para o país nos próximos anos.

— O Brasil terá que tratar das 
despesas obrigatórias. Não há 
como alcançar um ajuste fiscal 
sem uma reforma ampla da 
Previdência Social, que alcance 
não só os funcionários do setor 
privado, mas também os do 
setor público.

Ele ressaltou que a razão 
entre a população com mais 
de 65 anos, comparada a da 
faixa entre 20 e 65 anos, vem 

crescendo no Brasil desde o 
início da década passada, com 
forte impacto nos gastos da Pre-
vidência. Ele também destacou 
um aumento expressivo da 
folha de pagamentos,superior 
a 10%  na comparação dos pri-
meiros seis meses de 2017 com 
igual período de 2016.

O diretor-executivo da Ins-
tituição Fiscal Independente 
(IFI), Felipe Salto, reforçou a 
avaliação. Para ele, sem refor-
mas estruturais que alterem a 
dinâmica do gasto obrigatório, 
a chance de reequilíbrio da re-
lação entre dívida e PIB é zero.

Teixeira defendeu ainda ou-
tros ajustes nas contas públicas, 
como uma possível reversão 
de renúncias tributárias para 
atenuar a crise fiscal. Para ele, 
também são necessárias re-
formas microeconômicas para 
elevar o crescimento potencial 
da economia.

— Quais são as reformas 
microeconômicas? Listamos 
três importantes: a abertura 
comercial, a flexibilidade do 
mercado de trabalho e a ca-
pacidade de abrir empresas.

A avaliação que fizeram em 
audiência no Senado é que o 
quadro fiscal é “extremamente 
preocupante” e que isso só 
muda com a ajuda do Congresso

Economistas: mudar Previdência é indispensável

Garibaldi Alves (2° à esq.) conduz debate, do qual participaram Mansueto Almeida, Felipe Salto e Nilson Teixeira
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Indignação da juventude e fala de general 
mostram gravidade da crise, diz Cristovam

Gleisi anuncia lançamento de projeto do 
Partido dos Trabalhadores para o país

Proibir educação sexual nas escolas é 
desinformação, afirma Marta Suplicy

Vanessa Grazziotin se manifesta contra 
proposta de reduzir maioridade penal

Fátima Bezerra pede medidas para 
minimizar seca no Rio Grande do Norte

Wellington elogia MP que amplia prazo 
para duplicação de rodovias privatizadas

Ivo Cassol relata caso de sucesso 
de produção de uvas em Rondônia

Flexa Ribeiro apresenta voto de pesar 
pela morte do ex-deputado Nícias Ribeiro

Rose propõe restrição de tráfego em 
rodovias com risco de deslizamento

Para Cristovam Buarque (PPS-DF), dois eventos 
recentes demonstram a insatisfação popular e a gra-
vidade da crise política: a manifestação de milhares 
de jovens no Rock in Rio, que gritaram “Fora Temer”, 
e a declaração do general Antonio Hamilton Martins 
Mourão a favor de uma intervenção militar.

— São alertas, para que saibamos dizer ao general 
que a saída para o Brasil passa pelas urnas, e não pe-
las armas, e dizer aos jovens que estamos querendo 
corrigir nossos defeitos, e isso está sendo feito, co-
locando corruptos na cadeia. Agora cabe ao eleitor, 
porque juiz prende corrupto, mas não elege honesto.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) anunciou 
o lançamento hoje, em São Paulo, do 
projeto O Brasil que o Povo Quer, em 
evento do PT e da Fundação Perseu 
Abramo. A senadora, que preside o PT, 
informou que uma plataforma digital 
será aberta à população para apre-
sentação de propostas e debates ao vivo na internet 
com estudiosos e integrantes de movimentos sociais. 

Segundo ela, o primeiro tema tratado no evento 
será o retorno da fome e da miséria ao país.

— Esse, infelizmente, continua sendo um desafio.

Para Marta Suplicy (PMDB-SP), a queda da proi-
bição à terapia de reversão sexual é um recuo nos 
direitos adquiridos há 27 anos, quando a Organização 
Mundial da Saúde deixou de considerar a homosse-
xualidade uma doença. Ela criticou a “desinformação” 
que levou municípios a proibir o ensino de questões 
de gênero nas escolas, lembrando que a educação 
sexual reduziu a gravidez na adolescência.

— Temos que usar experiências que já tivemos, 
experiências  exitosas de respeito ao outro. Ninguém 
ensina ninguém a ser o que não é. Agora, nós pode-
mos, sim, ensinar, preservar e garantir direitos.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
manifestou apoio à nota publicada 
pela Secretaria Nacional da Juventude 
da Presidência da República contra a 
redução da maioridade penal de 18 
para 16 anos. Uma proposta que trami-
ta na CCJ permite que se desconsidere 
a inimputabilidade penal de adolescentes entre 16 e 
18 anos em alguns casos. Ela sublinhou que muitos 
dos problemas vivenciados pelos jovens brasileiros 
em relação à violência se devem à falta de ação do 
Estado em áreas como educação e esporte.

Fátima Bezerra (PT-RN) destacou a crise hídrica 
no Rio Grande do Norte. Segundo ela, a Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, a maior do estado, 
deve entrar no volume morto a partir de dezembro. 

O estado, disse, espera a liberação de R$ 118 mi-
lhões, para construir adutora e manter operações 
de carro-pipa. Ela relatou audiência com prefeitos, 
vereadores e deputados do Rio Grande do Norte 
sobre o assunto. 

— Alertei o ministro da Integração Nacional, Helder 
Barbalho, da situação crítica pela qual passa o nosso 
estado, assim como a Paraíba, o Ceará, Pernambuco.

Wellington Fagundes (PR-MT) elo-
giou a edição da MP 800/2017, que 
prorroga por até 14 anos o prazo para 
empresas concluírem a duplicação de 
rodovias privatizadas. A MP beneficia 
concessionárias que venceram leilões 
entre 2013 e 2015. A previsão era de 
que as duplicações fossem concluídas em até cinco 
anos. Wellington é presidente da Frente Parlamentar 
de Logística, Transporte e Armazenamento. Segundo 
ele, a MP 800/2017 “é uma luz no fim do túnel” para 
os operadores que “enfrentam graves dificuldades”.

Ivo Cassol (PP-RO) destacou o 
crescimento da produção de uva em 
Rondônia. Ele citou o vídeo divulgado 
na última reunião da Comissão de Agri-
cultura do Senado em que foi mostrada 
a história de um agricultor do estado 
que planta uvas, depois de trabalhar 
com pecuária. Segundo o senador, o caso retrata a 
importância da diversificação da produção agrícola.

— Ele dizia que, quando tinha gado, dava emprego 
para um vaqueiro. E hoje ele tem emprego para mais 
de 22 pessoas em sua propriedade.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) apresen-
tou ontem pedido de voto de pesar 
pela morte do ex-deputado estadual 
e federal, Nícias Ribeiro. Primeiro 
suplente de Flexa, Nicias morreu na 
sexta-feira em um hospital particular  
em Belém, capital paraense. Segundo 
Flexa, Nicias foi uma figura comprometida com seu 
povo. Ele disse que o secretário Especial para Assun-
tos de Energia no governo do Pará era um grande 
defensor “não dos casos, mas das causas da nação 
brasileira, da região amazônica e do estado do Pará”.

Rose de Freitas (PMDB-ES) anun-
ciou a apresentação de um projeto que 
restringe o horário de tráfego de veícu-
los de carga em rodovias com risco de 
desabamento ou deslizamento. O PLS 
325/2017, explicou, estabelece que a 
ausência de fiscalização dos trechos 
com risco de desabamento ou deslizamento ou que 
tenham a estrutura comprometida por rachaduras 
implicará multa ao órgão responsável pela fiscali-
zação. A senadora lembrou que o grande o número 
de acidentes não está restrito às cidades.
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EM DEBATE ONTEM sobre 
o papel do BNDES para o 
desenvolvimento do país, o 
relator da CPI que investiga o 
banco, senador Roberto Rocha 
(PSB-MA), destacou que a 
comissão respeita o BNDES, 
mas criticou o financiamento 
de obras de infraestruturas em 
outros países, como fruto de 
decisões políticas. Na visão do 
senador, o investimento dire-
cionado ao exterior deveria 
ter sido feito dentro do Brasil.

Em resposta, a superinten-
dente da Área de Controla-
doria do banco, Vânia Maria 
Borgerth, negou que o BNDES 
tenha deixado de investir 
internamente para priorizar 
projetos em outros países. 
Segundo Vânia, durante um 
certo período, houve poucos 
projetos relevantes na área de 
infraestrutura para o interior 
do país.

Vânia Borgerth lembrou o 
apoio do banco à internacio-

nalização do grupo JBS — um 
dos focos da CPI. Mas disse 
que a empresa dos irmãos 
Batista não foi a única a buscar 
esse tipo de financiamento. Se-
gundo a superintendente, há 
outras empresas igualmente 
importantes que também se 
beneficiaram da mesma linha 
de apoio. Ela informou que, 
de 50 grandes empresas bra-
sileiras, 14 receberam apoio 
do BNDES no processo de 
internacionalização de suas 
marcas. 

Irregularidades
Vânia Borgerth destacou o 

compromisso ético do banco e 
disse acreditar na capacidade 
dos servidores da instituição.

— Os indícios apontam a au-
sência de qualquer equívoco 
cometido dentro do BNDES 
— afirmou, em referência às 
suspeitas de irregularidades na 
concessão de financiamentos.

O senador Jorge Viana (PT-

-AC) afirmou que durante o 
governo Lula (2003-2010), o 
Brasil registrou crescimento 
econômico de quase 4,5% ao 
ano. E, segundo o senador, o 
BNDES foi muito importante 
no estímulo à economia du-
rante aquele período.

— Não podemos reclamar 
da presença do BNDES. É 
um dos maiores bancos de 
desenvolvimento do mundo.

O professor Ney Ottoni de 
Brito, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), disse 
que o banco vem recebendo 
críticas por ocupar uma parte 
do financiamento que deveria 
ser resolvida pelas empresas 
privadas. Ele defendeu, no 
entanto, a participação mais 
ativa do BNDES nas empresas 
na parte da renda variável e em 
setores como saúde, educação 

e infraestrutura.
— Acredito que ainda é 

importante para o Brasil ter 
um banco público de fomento.

Os senadores Wilder Morais 
(PP-GO) e Airton Sandoval 
(PMDB-SP) também partici-
param da audiência, que foi di-
rigida pelo vice-presidente da 
CPI, Sérgio Petecão (PSD-AC). 
O presidente da comissão é 
Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Senadores e deputados se 
manifestaram em favor de 
uma comissão técnica, e não 
política, na reunião de  ontem 
da CPI mista da JBS. O plano de 
trabalho, apresentado pelo re-
lator, deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), foi debatido e 
aprovado pelos parlamentares. 

A JBS é acusada de ter sido 
beneficiada pelo BNDES na 
concentração do mercado de 
proteína de origem animal; e 
seus executivos, de terem obti-
do condições excessivamente 
favoráveis nos acordos de 
colaboração com o Ministério 
Público Federal (MPF).

Alguns parlamentares dis-
seram recear que a CPI seja 
“chapa branca”, criada para 
atacar o MPF e proteger o 

governo de Michel Temer. Na 
reunião anterior, Otto Alencar 
(PSD-BA) retirou-se, chaman-
do a comissão de “farsa”.

O presidente da CPI mista, 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO), 
lembrou o incidente e reite-

rou a independência de seu 
trabalho à frente da comissão.

— Sou extremamente in-
dependente. Jamais estaria a 
serviço do Planalto  — disse.

Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) criticou o plano de traba-

lho e a lista de requerimentos 
de convocação a depor:

— O plano de trabalho leva 
a crer que esta CPMI busca 
outro objetivo. Continuo 
nesta CPMI, mas quero re-
sistir a qualquer tentativa de 
transformá-la, comandada 
pelo Planalto para retaliar 
investigações.

Marun rebateu a crítica:
— Tem gente dizendo que 

está louco para sair. Saia! Vir 
aqui colocar objeções, mais do 
que valentia, considero medo.

Outros senadores lembra-
ram que o prazo da CPI mista 
— 120 dias — exige eficiência.

— Teremos outubro e no-
vembro, e não tem como adiar 
para o ano que vem — alertou 
Lasier Martins (PSD-RS).

Ronaldo Caiado (DEM-GO), 
vice-presidente, sugeriu que 
primeiro sejam obtidas infor-
mações sobre as investigações 
que envolvem o grupo J&F, 
para que depois sejam colhi-
dos os depoimentos. 

Os trabalhos foram divididos 
em sub-relatorias: uma de as-
suntos fiscais, previdenciários 
e agropecuários, a cargo do 
deputado federal Hugo Leal 
(PSB-RJ); e outra para inves-
tigar contratos, entregue ao 
deputado Delegado Francis-
chini (SD-PR), que enfatizou 
o objetivo de dar um “direcio-
namento técnico” à CPI.

A reunião foi suspensa 
quando ia começar a votação 
de requerimentos. A retomada 
será  hoje, às 9h.

Relator criticou aplicação de recursos do banco em outros países por decisão política. Superintendente do BndES garantiu que a estratégia não prejudicou mercado brasileiro

CPI: direção do BNDES nega privilégios à JBS

Sérgio Petecão (2º esq.) dirigiu a audiência da CPI que debateu o papel do BNDES no desenvolvimento do país 

Carlos Marun, Ataídes Oliveira, Hugo Leal e Delegado Francischini na CPI

Parlamentares querem que comissão que investiga JBS seja técnica, e não política

João Capibe-
ribe (PSB-AP) 
disse no Plenário 
que apresentou 
um projeto que 
institui a gestão 
compartilhada, pela qual os 
cidadãos poderão acompa-
nhar, por meio de aplicativos 
na internet, a execução orça-
mentária, financeira e física de 
obras, da prestação de serviços 
públicos e de aquisição de 
equipamentos (PLS 325/2017). 

— É uma nova tecnologia 
social para renovar a política.

Ele explicou que o objetivo é 
fazer o cidadão voltar a acredi-
tar nas instituições, por meio 
do exercício do controle social.

Eduardo Amorim (PSDB-SE) 
lamentou que a sonegação e 
e a inadimplência em relação 
à Previdência Social tenham 
atingido altos níveis e afirmou 
que esse ponto deve ser abor-
dado nas discussões sobre a 
reforma da Previdência.

Ele citou diversos tipos de 
fraudes feitas por empresas 
e pelos estados e municípios. 
Segundo Amorim, diversas 
empresas nem repassam para 
a Previdência o montante re-
colhido dos trabalhadores. O 
senador lembrou que órgãos 
como o TCU defendem um 
choque de gestão, que atingirá 
sonegadores e a administração 
dos recursos.

Romário (Pode-RJ) lamentou 
a decisão da Fifa de excluir 
o Brasil do roteiro da taça da 
Copa do Mundo. Para o se-
nador, esse é mais um efeito 
da gestão da CBF, a qual ele 
classificou de “desastrosa”. 

Ele salientou que, mesmo 
depois que a CPI do Futebol 
encontrou indícios de crimes 
como estelionato e lavagem 
de dinheiro, nada mudou na 
CBF e os dirigentes corruptos 
continuam no poder.

Para Romário, o Brasil foi 
excluído do roteiro da taça por-
que a corrupção dos cartolas 
constitui um embaraço à Fifa. 

— Apelo à Fifa para que re-
considere e traga a taça ao país.

L i n d b e r g h 
Farias (PT-RJ) 
destacou a su-
bida de Lula nas 
pesquisas eleito-
rais e disse que 
o ex-presidente foi vítima de 
uma “perseguição infame” das 
autoridades judiciárias. Ele 
classificou de “absurdas” as de-
cisões judiciais que incriminam 
Lula pela renovação de uma 
MP que concedeu benefícios 
tributários a montadoras de 
veículos, editada originalmente 
no governo FHC.

— A força do Lula vem de 
questões concretas: o fracasso 
do governo Temer e o aumento 
da pobreza e do desemprego.

Fátima Bezerra 
(PT-RN) questio-
nou as propostas 
de reforma polí-
tica em discus-
são no Congres-
so. Para a senadora , a reforma 
política não pode ser votada às 
pressas, sem  discussão com a 
sociedade.

— Será que esse tipo de refor-
ma vai resolver nosso problema 
político? Creio que não. Tenho 
medo de que o que sair daqui 
seja para piorar a situação.

Para ela, o financiamento pú-
blico evita que políticos sejam 
reféns de grandes grupos eco-
nômicos e torna as campanhas 
mais baratas.

Capiberibe propõe 
participação social 
na política via celular

Previdência precisa 
combater fraudes, 
diz Eduardo Amorim

Romário lamenta 
exclusão do país da 
rota da taça da Copa

lindbergh: fracasso 
de Temer impulsiona 
candidatura de lula

Fátima critica 
reforma política em 
estudo no Congresso
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O PLENÁ RIO A PROVOU 
ontem as indicações de Maria 
Iracema Martins do Vale e 
Márcio Schiefler Fontes para o 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Os dois vão ocupar ca-
deiras destinadas ao Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Juiz de direito do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, 
Márcio Schiefler Fontes era 
auxiliar do ministro Teori Za-
vascki, que morreu em janeiro 
deste ano. Após a morte do mi-
nistro, ele passou a assessorar 
a ministra Cármen Lúcia, atual 
presidente do STF.

Maria Iracema Martins do 
Vale é especialista em direito 
público  e presidiu o Tribunal 
de Justiça do Ceará entre 2015 
e 2017, assim como o Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará.

Sabatina
Os dois foram sabatinados 

também ontem pela Comis-
são de Constituição e Justiça, 
junto com Valtércio Ronaldo 
de Oliveira, também candida-
to. Por mais de três horas, os 
três indicados responderam a 
perguntas  polêmicas dos se-
nadores, como suas posições 
sobre a decisão de um juiz do 
Distrito Federal que liberou 
psicólogos para fazerem reo-
rientação sexual.

Questionado por Marta 
Suplicy (PMDB-SP), Oliveira 
afirmou que um juiz não pode 
interferir na resolução do Con-
selho Federal de Psicologia 

que proíbe os psicólogos de 
agirem de forma a transformar 
em doença comportamentos 
homoeróticos, nem ofertar 
tratamento.

— Entendo que cabe à ma-
gistratura não decidir contra-
riamente à Resolução 1/1999.

Teto salarial
Sobre o descumprimento do 

teto salarial pelo Poder Judici-
ário, os dois juízes afirmaram 
que a lei precisa ser cumprida, 
mas que outros órgãos, além 
dos magistrados, estariam ul-
trapassando o teto. Ministério 
Público, advogados da União, 
auditores da Receita Federal 
e outras carreiras do poder 
público também precisam 
obedecer a esse teto, frisou 
Fontes.

Questionado por Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) a 
respeito das propostas de re-
dução da maioridade penal, 

ele respondeu que aos juízes 
cabe apenas interpretar a lei:

— O juiz, por não ter legiti-
midade popular, não pode por 
si próprio determinar esta ou 
aquela decisão, atua na norma 
posta, e a legitimidade para 
propor é do Congresso.

Trabalhando com o sistema 
prisional, Fontes foi pergunta-
do por José Pimentel (PT-CE) 
sobre a questão carcerária, 
que, na opinião do senador, 
chegou ao limite. Para o ma-
gistrado, o Parlamento precisa 
legislar considerando que a 
realidade carcerária do país é 
complexa, e que é difícil usar a 
mesma regra em presídios de 
Santa Catarina e do Amazonas, 
por exemplo.

Audiências de custódia
Ele defendeu as audiências 

de custódia e elogiou a ini-
ciativa da presidente do STF, 
Cármen Lúcia, de fazer um 

cadastro nacional de presos, 
essencial para diagnosticar 
os problemas do sistema, e 
instigou o Parlamento a pro-
por lei sobre o bloqueio de 
celulares nos presídios, já que 
o STF considerou inconstitu-
cionais as leis estaduais sobre 
o assunto.

Conciliação
O aumento das audiências 

de conciliação e mediação, 
uma diretriz do CNJ para de-
safogar o Judiciário, foi tema 
entre os sabatinados. Maria 
Iracema trouxe a experiência 
do Judiciário do Ceará, que 
investiu na prática a partir de 
2016 e que, em sua visão, vem 
obtendo ótimos resultados.

As indicações de Maria Ira-
cema, Fontes e Oliveira foram 
relatadas na CCJ por Wilder 
Morais (PP-GO), Marta Suplicy 
e Lídice da Mata (PSB-BA), 
respectivamente.

maria Iracema Vale e márcio Fontes foram aprovados também pela CCJ e vão ocupar vagas destinadas ao Supremo tribunal Federal

Plenário aprova dois indicados para 
o Conselho Nacional de Justiça
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lei inclui Bacia 
do Rio Vaza-
Barris na área 
da Codevasf

Comissão adia votação da reforma da lei de Execução Penal

A região do Vale do Rio 
Vaza-Barris, localizada na 
Bahia e em Sergipe, foi in-
cluída na área de atuação da 
Companhia de Desenvolvi-
mento do Vale do São Fran-
cisco (Codevasf ). É o que 
determina a Lei 13.481/2017, 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União.

Originalmente, a área 
de atuação da Codevasf 
abrangia somente o Vale 
do Rio São Francisco, mas a 
qualidade e a eficiência das 
ações da empresa motiva-
ram a ampliação legal da sua 
zona de atuação. O objetivo 
é promover o desenvolvi-
mento integrado de áreas 
prioritárias e a implantação 
de distritos agroindustriais 
e agropecuários.

A Codevasf reúne inves-
timentos para obras de 
infraestrutura, em especial 
de projetos de irrigação e 
de aproveitamento da água. 

A intenção da nova lei, 
que altera a de criação da 
Codevasf (Lei 6.088/1974), é 
beneficiar o pequeno produ-
tor rural do Vale do Rio Vaza-
-Barris, gerando emprego e 
melhores condições de vida 
para a população local.

Uma das autoras do PLS 
143/2012, Lídice da Mata 
(PSB-BA), explicou na jus-
tificativa  que a Codevasf 
incentiva o aproveitamento 
dos recursos hídricos e do 
solo dos rios que abrange 
para fins agrícolas, agrope-
cuários e agroindustriais.

“Acreditamos que as ati-
vidades da empresa nesse 
espaço dos territórios baiano 
e sergipano possibilitarão a 
introdução de novas tecno-
logias e culturas, levando a 
um melhor aproveitamento 
dos recursos naturais desta 
bacia hidrográfica”, diz.

O Vaza-Barris nasce em 
Uauá, na Bahia. A extensão 
é de 450 quilômetros, dos 
quais 152 estão em Sergipe. 
A área da bacia hidrográfica 
é de 17 mil quilômetros qua-
drados, cuja maior parte está 
no território baiano.

Ficou para a próxima sema-
na a votação de projeto de lei 
(PLS 513/2013) que reforma 
a Lei de Execução Penal, 
com soluções para atenuar a 
superlotação dos presídios e 
promover a ressocialização 
dos presos. Após a leitura 
do substitutivo por Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), um 
pedido de vista possibilitou a 
transferência da decisão.

A proposta original é fruto 
do trabalho de uma comissão 

especial de juristas nomeada 
pelo Senado, que concluiu 
seus trabalhos em dezembro 
de 2012. Em seguida, o texto 
foi convertido em projeto de lei 
assinado por Renan Calheiros 
(PMDB-AL), então presidente 
do Senado. O substitutivo, 
elaborado por Jader Barbalho 
(PMDB-PA), o relator, foi apre-
sentado por Anastasia.

O substitutivo mantém a 
previsão do texto original que 
obriga a realização de mutirões 

para avaliar a situação dos 
presos recolhidos sempre que 
um estabelecimento penal 
atingir a sua capacidade má-
xima. Após isso, se a lotação 
não for normalizada, deverá 
ser antecipada a liberdade dos 
detentos mais próximos do 
fim do cumprimento da pena.

Foram apresentadas 36 
emendas. Uma das inovações 
acolhidas insere critério de 
comportamento entre os uti-
lizados para separar os presos.

O projeto também recebeu 
um capítulo que trata exclusi-
vamente dos presos indígenas. 
A primeira preocupação foi 
determinar que a execução da 
pena não poderá impor per-
da da identidade dos índios, 
que deverão ter respeitados 
os valores protegidos pela 
Constituição. Caso as regras 
em vigor na prisão não sejam 
assimiladas por razões socio-
culturais, há a possibilidade de 
serem liberados da punição.

Edison Lobão (2º à esq.) preside reunião da CCJ que aprovou Oliveira (E), Maria Iracema e Fontes para o CNJ 
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A medida provisória que 
recupera a sustentabilidade 
do Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) supre 
questionamentos dos órgãos 
oficiais de controle, aprimora 
a legislação e garante as vagas 
de acesso ao ensino superior. 
A avaliação é do secretário-
-executivo-adjunto do Mi-
nistério da Educação, Felipe 
Sartori, que ontem participou 
da última audiência sobre a 
MP 785/2017, promovida pela 
comissão mista encarregada 
de emitir parecer à proposta.

Representante do Ministério 
da Fazenda, Alexandre Manoel 
Ângelo da Silva disse que a MP 
cria mecanismos para eliminar 
a insustentabilidade fiscal do 
programa, provocada pela 
ausência de governança, que 
gerou ônus superior a R$ 32 
bilhões, com impacto na dívida 
pública. Entre as melhorias, 

ele cita a criação do comitê 
gestor do Fies e a ampliação 
de informações a alunos para 
escolha do crédito estudantil.

Silva ressaltou que a MP foi 
editada para que o Fies não te-
nha sobressaltos futuros, como 
a ausência de governança e 
insustentabilidade fiscal, que 
levaram a sua reformulação. 
Mais de 90% dos alunos do 
Fies hoje estão em famílias de 
até um salário mínimo e meio 
per capita, para quem não é 

prevista a exigência de fiador.
Representante do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), Pedro 
Antônio Estrella Pedrosa disse 
que a MP contribui para o apri-
moramento da governança do 
Fies. O relator da MP, deputado 
Alex Canziani (PTB (PR), disse 
que seu relatório deverá estar 
pronto em duas semanas.

Foi aprovado ontem, em 
comissão mista, o relatório do 
deputado Mário Negromonte 
Jr. (PP-BA) à medida provisória 
que flexibiliza o pagamento 
das outorgas de aeroportos.

A MP 779/2017 abre prazo 
para que os operadores de 
aeroportos privatizados, com 
contratos assinados até 31 de 
dezembro de 2016, peçam a 
reprogramação do cronogra-
ma de pagamento das outorgas 
previstas no contrato de con-
cessão. O texto vai à Câmara e 
depois ao Senado. A MP deve 
ser aprovada até 2 de outubro 
para não perder a validade.

Pelos contratos de conces-
são, os operadores precisam 
pagar anualmente ao governo 
uma parcela fixa referente à 
outorga. É uma contrapres-
tação pelo direito de explorar 
aeroportos como Galeão (RJ) 
e Guarulhos (SP).

Algumas concessionárias 
alegavam dificuldades finan-
ceiras para pagar as outorgas 
contratuais. Elas vinham pres-
sionando a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) para 
flexibilizar o cronograma de 
pagamento acertado na priva-
tização. O governo alega que 
a MP permitirá às concessio-
nárias reorganizar o fluxo de 
caixa, garantindo os investi-
mentos previstos e a prestação 

de serviços de qualidade.
— Os principais objetivos da 

medida são contribuir para o 
ajuste fiscal em andamento e 
proporcionar condições para 
a continuidade da prestação 
adequada de serviços públicos 
aeroportuários, dada a ale-
gação de situação financeira 
precária, por parte das con-
cessionárias de infraestrutura 
aeroportuária — disse o relator.

A MP foi aprovada com mo-
dificações aceitas pelo relator. 
De acordo com o texto enviado 
pelo Executivo, o prazo para a 
manifestação dos interessados 
era de um ano a partir da pu-
blicação da MP. Agora o prazo 
previsto é de 180 dias.

Renegociação
A reprogramação das parce-

las será por aditivo contratual 
e só poderá ser feita uma vez, 
desde que observadas algumas 
condições. Entre elas, estão a 
ausência de processo de ca-
ducidade da outorga, o paga-
mento das outorgas vencidas 
até a assinatura do aditivo e a 
quitação antecipada de parte 
dos valores das contribuições 
fixas anuais.

A MP também limita a par-
cela reprogramada a até 50% 
do valor da parcela original 
devida para cada ano.

Com Agência Câmara

O  s e na d o r 
Humberto Cos-
ta (PT-PE) la-
mentou o veto 
presidencial à 
prorrogação, 
até 2019, dos 
incentivos previstos na Lei do 
Audiovisual, aprovada pelo 
Congresso Nacional. 

A norma também previa 
o aumento de outros meca-
nismos de incentivo, como o 
Regime Especial de Tributa-
ção para o Desenvolvimento 
da Atividade de Exibição 
 Cinematográfica (Recine).

— Isso significa um ataque 
fatal e direto a uma atividade 
cultural de fundamental inte-
resse ao país, que tantos frutos 
positivos vem dando ao Brasil.

Em pronun-
ciamento na 
terça-feira, o 
senador Edu-
ardo Amorim 
(PSDB-SE) cha-
mou a atenção 
para o Índice dos Desafios da 
Gestão Estadual, avaliação de 
desempenho da administração 
pública brasileira. 

Ele disse que não se surpre-
endeu com a forte queda nos 
indicadores de Sergipe, situa-
ção que atribuiu à corrupção 
e ao descaso dos governantes.

O estado caiu 11 posições no 
ranking desde 2005. Amorim 
lamentou principalmente o 
declínio na saúde, apesar das 
“denúncias incansáveis” de 
desmandos administrativos.

Ângela Por-
tela (PDT-RR) 
l a m e n t o u  o 
que classificou 
como “ataques 
à educação” 
p r o m o v i d o s 
pelo governo de Michel Temer. 
Ela lembrou a diminuição de 
programas como o Fies e o 
Prouni, além da interrupção 
do Ciência Sem Fronteiras, 
e acrescentou que o teto de 
gastos em vigor influencia na 
falta de recursos para o setor.

— Os ataques afetam dire-
tamente e cruelmente nos-
so estado, especialmente a 
população jovem que viu da 
noite para o dia os ataques à 
educação fecharem as portas 
para um futuro promissor.

A REGULAMENTAçãO DE 
serviços de transporte remu-
nerado individual por meio 
de aplicativos como Uber, 99 
e Cabify poderá ser votada já 
na próxima semana. Os se-
nadores que participaram de 
uma audiência ontem sobre 
o tema defenderam a votação 
com urgência da proposta, 
o PLC 28/2017. O debate foi 
promovido pelas Comissões 
de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informá-
tica (CCT), Assuntos Sociais 
(CAS), Assuntos Econômicos 
(CAE) e Infraestrutura (CI). 
O projeto da Câmara tramita 
em conjunto com outras duas 
propostas: o PLS 726/2015 e 
PLS 530/2015.

Aprovada em abril pelos de-
putados, a proposta determina 

uma série de exigências para 
esse tipo de serviço, incluindo 
uma autorização prévia das 
prefeituras. Os senadores 
pedirão ao presidente da Casa, 
Eunício Oliveira, que paute 
a votação em Plenário já na 
semana que vem. O relator do 
projeto, senador Pedro Chaves 
(PSC-MS), disse que vai apre-
sentar o parecer a tempo para 
a votação.

— Nosso interesse é pacificar 
isso de forma definitiva. Não 
há interesse em proteger A 
ou B. 

Atividade privada
O diretor de Políticas Públi-

cas do Uber no Brasil, Daniel 
Mangabeira, criticou emenda 
aprovada na Câmara que re-
tirou do projeto o trecho que 

estabelece que transporte in-
dividual de passageiros é uma 
atividade de natureza privada, 
o que levaria o Uber e similares 
a precisar de autorização do 
poder público municipal. 

— O projeto tenta carac-
terizar um sistema privado 
como público. Isso prejudica 

a prestação de serviços para 
os usuários.

 O economista-chefe do 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), 
Guilherme Mendes Resende, 
afirmou que o Uber criou 
uma nova demanda quando 
iniciou as atividades no Bra-

sil em 2014: pessoas que não 
usavam táxi passaram a usar 
o transporte via aplicativo em 
razão dos preços mais baixos.

O presidente da Associação 
Brasileira das Associações 
Civis e Cooperativas de Moto-
ristas de Táxi, Edmilson Sarlo, 
relatou casos de violência, 
sequestro e estupro praticados 
por motoristas do Uber.

— O Uber não quer ter  regras 
— disse.

Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 
disse discordar de alguns pon-
tos do projeto, mas afirmou 
que o Senado precisa decidir 
o quanto antes:

— A regulamentação não 
pode ser uma estatização. 
Temos que considerar o inte-
resse dos trabalhadores, mas 
também dos usuários.

o relator da proposta que regulamenta serviços de transporte por meio de aplicativos espera entregar texto na próxima semana. Em seguida, projeto vai para o Plenário

Regulação do Uber deve ganhar urgência

 � Reportagem especial sobre o Fies:  
http://bit.ly/Cidadania608

MP que flexibiliza pagamento de 
outorga de aeroportos vai à Câmara

Para debatedores, MP garante manutenção do Fies 

Humberto critica veto 
presidencial a incentivos 
a salas de cinema

Amorim lamenta 
queda de Sergipe em 
ranking de gestão

Ângela lamenta 
“ataques” do governo 
Temer à educação

O vice-presidente da comissão, deputado Pedro Fernandes, e Negromonte
Dalírio Beber (3º à esq.) preside última audiência da comissão da MP
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Audiência sobre a regulamentaçao de serviços como o Uber, Cabify e 99
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A COMISSãO DE Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH) votou pela 
rejeição da Sugestão (SUG) 
17/2017, que tinha como 
objetivo tornar o funk um 
crime contra a saúde pública 
de crianças e adolescentes e 
contra a família. A proposta 
deixa de tramitar no Senado.

Segundo o Regimento In-
terno do Senado, cabe à CDH 
fazer a análise de propostas 
que recebem mais de 20 mil 
apoios de cidadãos por meio 
do Portal e-Cidadania, como 
ocorreu com a SUG 17/2017.

O relator, Romário (Pode-
-RJ), argumentou que a pro-
posta é inconstitucional por 
cercear a livre manifestação 
cultural e de pensamento 
(artigo 5º da Constituição).

Ele criticou o projeto em 
seu mérito, lembrando, entre 
outras razões, que gêneros 
musicais hoje consagrados 
como o samba e o jazz também 
sofreram tentativas de crimi-
nalização em seus inícios. 

O senador ainda vê como 
errado ligar o funk diretamente 
a práticas de crimes como es-
tupro ou assalto, como alega-
ram os defensores da proposta 
quando de sua apresentação.

— Infelizmente, a prática de 

crimes ocorre nos mais diver-
sos ambientes da sociedade 
brasileira, inclusive nos bailes 
funk. Para isso, já existem apa-
ratos de repressão e judiciais 
que devem cumprir seu dever. 
Esses bailes são alternativa de 
diversão para milhões de jo-
vens em nosso país e, nas áreas 
mais carentes, é muitas vezes 
a única — afirmou, chamando 
a atenção para seu caráter 
artístico e cultural.

Inutilidade
O senador finalizou de-

fendendo que a história já 
deu “provas inúmeras” da 
inutilidade de coibir a cultura 
popular, “que sempre encontra 

uma maneira de expressar-se”.
O relatório foi elogiado pela 

presidente da CDH, Regina 
Sousa (PT-PI), para quem a 
audiência sobre o projeto, no 
dia 13, foi uma das melhores 
que a comissão já fez.

— Uma pena que os defen-
sores da criminalização do 
funk tenham se recusado a 
vir. Espero que tenham visto 
pela TV o show de consciência 
social que a juventude funkeira 
nos deu aqui — disse ela.

O vice-presidente da CDH, 
Paulo Paim (PT-RS), lembrou 
que, se fosse para proibir even-
tos onde há violência e abuso, 
“então todo Carnaval teria que 
ser cancelado”.
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A implementação da Base 
Nacional Comum Curricular 
está prevista para 2019, mas, 
sem investimentos públicos, 
inserção no mundo digital e 
valorização dos professores, 
ela não sairá do papel. O 
diagnóstico foi feito por espe-
cialistas em audiência pública 
na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) ontem.

A base, prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), é um con-
junto de aprendizagens a que 
todos deverão ter direito no 
Brasil, mesmo em realidades 
díspares, como a educação 
em comunidades ribeirinhas 
ou em uma metrópole. Ela é 
diferente dos currículos, que 
mudam conforme o local e a 
escola.

Foi o que explicou a consul-
tora Guiomar Namo de Mello, 
do Ministério da Educação.

— Eu diria que a Base Na-
cional Comum é um “pretinho 
básico” que todas mulheres 
têm e que elas mudam: botam 
colar, botam xale, dependendo 
da situação em que vão usar 
esse vestido — comparou.

A previsão é que seja imple-
mentada a partir de 2019, se o 
Conselho Nacional de Educa-
ção aprovar resolução sobre o 
tema até o fim de 2017, como 
informou o diretor Ricardo Co-
elho, da Secretaria-Executiva 
do Ministério da Educação:

— Aprovada a resolução pelo 
conselho até o final deste ano, 
o ministro deverá homologá-
-la em dezembro, para que, a 
partir de 2019, a base chegue, 

de fato, às escolas de educação 
infantil e ensino fundamental.

Representante do Movimen-
to pela Base Nacional Comum, 
Cleuza Repulho afirmou que 
não há recursos para imple-
mentar a base. Cristovam Bu-
arque (PPS-DF) argumentou 
que a Base Nacional Comum 
Curricular não sairá do papel 
se o Brasil não olhar para o que 
chamou de “a base da base”.

— A base da base é o pro-
fessor, é a permanência da 
criança. Não vejo como fazer 
educação integral sem horário 
integral — disse o senador.

Desde 2014, quando foi 
iniciada a construção da base,   
foram feitas três versões do 
documento. Só na fase de 
consulta pública, foram 12 
milhões de contribuições.

As mulheres que enfren-
tam dificuldades para fazer 
exames e tratamentos para 
câncer de mama e útero serão 
beneficiadas por ações de 
“busca ativa” de equipes do 
governo. É o que determina 
o Projeto de Lei da Câmara 
20/2017, aprovado ontem 
na Comissão de Assuntos 
Sociais. O texto segue para 
o Plenário.

Segundo a proposta, equi-
pes formadas por profissio-
nais de assistência social e 
de atenção básica à saúde 

deverão buscar as mulheres 
que não fizeram os exames 
preventivos e de rastreamen-
to de câncer de útero e de 
mama, garantidos pela Lei 
11.664/2008.

— É preciso uma postura 
mais proativa dos serviços 
de saúde para aumentar a 
adesão das mulheres às estra-
tégias de controle do câncer. 
O mérito e o alcance social 
da proposição encaminhada 
pela Câmara são inquestioná-
veis — disse a relatora, Marta 
Suplicy (PMDB-SP).

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH) promove 
audiência pública hoje para 
discutir a adoção, pelas cida-
des, dos planos diretores mu-
nicipais previstos no Estatuto 
da Pessoa com Deficiência 
(Lei 13.146/2015). 

A iniciativa do evento é de 
Paulo Paim (PT-RS). Ele expli-
ca que, passados mais de dois 
anos da sanção do estatuto, a 
maioria das cidades ainda não 
está preparada para assegurar 
acessibilidade e segurança a 

pessoas com deficiência.
Para debater a questão, esta-

rão presentes a auditora-fiscal 
do Trabalho responsável pelo 
Projeto de Inserção de Pessoas 
com Deficiência no Mercado 
de Trabalho, do Ministério do 
Trabalho, Fernanda Maria 
Pessoa Di Cavalcanti, o se-
cretário nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
Marco Antonio Ferreira Pel-
legrini, e representantes de 
associações de defesa dos 
direitos das pessoas com 
deficiência.

A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) aprovou 
ontem um projeto de Ro-
mário (Pode-RJ) que altera 
a Lei Brasileira de Inclusão 
(Lei 13.146). Segundo o PLS 
204/2017, toda pessoa com 
deficiência em situação de 
abandono, isolamento, dor, 
mal-estar ou qualquer forma 
de exclusão passa a ter direito 
à avaliação, inclusive domici-
liar, por equipe multidiscipli-
nar que vai elaborar a partir 
daí um plano de atendimento 
personalizado para assegurar 

o exercício dos seus direitos.
Isso poderá incluir a presta-

ção de serviços nas áreas de 
esporte, cultura, educação, 
saúde, trabalho, segurança, 
assistência social e jurídica. 
Para alcançar esses objetivos, 
além do atendimento domi-
ciliar, fica previsto também 
o uso de equipamentos pú-
blicos. O relator, Paulo Paim 
(PT-RS), disse que a proposta 
amplia políticas públicas 
já existentes. O texto segue 
agora para a Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS).

A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) aprovou a 
realização de uma audiência 
com o ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, para que 
ele aborde as declarações do 
general de Exército Antonio 
Hamilton Martins Mourão 
a favor de uma intervenção 
militar para dar fim à crise 
política. Inicialmente, a pe-
dido de Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), a realização da 
audiência foi aprovada a 
partir de uma convocação, e 
não de um convite, como é 

de praxe, ao ministro. Após a 
aprovação do requerimento, 
Sérgio Petecão (PSD-AC) soli-
citou que a convocação fosse 
transformada em convite, o 
que foi aprovado.

Por solicitação de Regina 
Sousa (PT-PI), foi aprovada 
a realização de um ciclo de 
debates sobre a garantia ins-
titucional do acesso à Justiça 
e à imparcialidade do juiz. 
Por sugestão de Paulo Paim 
(PT-RS), foram aprovadas 
audiências sobre o desmonte 
do Incra e a crise na aviação.

Comissão de direitos humanos aprovou relatório de Romário que considerou inconstitucional proposta 
que tornaria ritmo musical um crime contra jovens e famílias. texto, assim, deixou de tramitar no Senado

Rejeitada sugestão para 
criminalizar o funk 

Debate: Base Comum Curricular ainda é inviável

Aprovado projeto de ajuda a 
mulheres para prevenir câncer

Senado debaterá plano municipal 
previsto em lei pró-deficientes

Comissão aprova atendimento 
especial a deficientes vulneráveis

Jungmann é convidado a explicar 
declarações do general Mourão

Romário diz que gêneros como jazz e samba foram retaliados no passado

Na opinião de Cristovam Buarque (C), base não sairá do papel sem educação integral e professor valorizado


