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Para especialistas, redes sociais 
aumentam riscos para jovens 

CPI mista da JBS deve ouvir 
irmãos Batista e Rodrigo Janot 

As redes sociais tornaram 
crianças e adolescentes 
mais vulneráveis a bullying 
e constrangimentos, o que 
pode potencializar condutas 

extremas, como automu-
tilação e suicídio entre os 
jovens, alertaram ontem 
especialistas em audiência 
da CPI dos Maus-Tratos.  6

A CPI mista da JBS apro-
vou ontem requerimento 
de convite para que o ex-
-procurador-geral da Repú-
blica Rodrigo Janot deponha. 

Também foi aprovada convo-
cações dos irmãos Wesley e 
Joesley Batista, sócios do gru-
po JBS, e do ex-procurador 
Marcelo Miller.  4

Congresso tem 15 dias para 
votar regras da eleição de 2018
Senado analisa regras para o financiamento de campanhas; Câmara vota cláusula de barreira e fim das coligações em eleições proporcionais

O presidente do Sena-
do, Eunício Oliveira, 
disse que a Casa 

deve votar até 7 de outubro, 
quando acaba o prazo para 
mudança de regras para as 
eleições de 2018, a PEC que 
prevê o fim de coligações 
nas eleições proporcionais 
e cria cláusula de barreira 
para que legendas tenham 
acesso ao Fundo Partidário 
e ao tempo de rádio e TV. 
A PEC está na Câmara e 
ainda precisa passar por 
duas votações no Senado. 
Na terça-feira, os senadores 
devem votar um projeto do 
senador Ronaldo Caiado 
que cria um fundo de finan-
ciamento para as eleições e 
acaba com o horário eleito-
ral gratuito.  8 Presidente do Senado, Eunício Oliveira afirma que as mudanças nas regras eleitorais serão aprovadas até 7 de outubro, a tempo de valer para as eleições de 2018

José Medeiros, relator, e Magno Malta, presidente da CPI, durante audiência

O presidente da Telebras, Jarbas Valente, fala no debate, ao lado de Nivaldo Rossato (E), Fernando Collor e Marcio Patusco

Relator, deputado Carlos Marun, e o presidente, senador Ataídes Oliveira

Regras para 
profissão de síndico 
não têm acordo  6

Projeto que torna 
crime abuso sexual 
está na pauta  4

Comissão que vai 
estudar nova MP do 
Recine é instalada  2

Senadores querem 
mais análise sobre 
demissões  3

Leilão de satélite do governo preocupa senadores
Em audiência pública ontem, senadores se 

disseram preocupados com o leilão de parte 
do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, 
marcado para o mês que vem. Com o leilão, ape-
nas 21% da capacidade do satélite ficará com a 

Telebras, o que, na avaliação de parlamentares, 
impedirá o poder público de atingir a meta de 
universalizar a banda larga no país. O presidente 
da Telebras, Jarbas Valente, garantiu que o leilão 
não comprometerá a inclusão digital.  7

Plenário ratifica 
três acordos 
de cooperação 
educacional

Debatedores 
criticam perdão 
de dívidas com 
a Previdência

O Plenário ratificou ontem 
três acordos de cooperação 
educacional entre Brasil 
e Santa Lúcia, Granada e 
Camboja. As proposições 
seguem para promulgação.

Em Santa Lúcia e Granada, 
dois países caribenhos, o 
objetivo é trocar experiências 
para formação de docentes.
Com o Camboja, há também 
a previsão de bolsas de es-
tudos em universidades.  3

Apenas 1% das empresas 
deve ao INSS de forma recor-
rente, disse ontem o diretor 
da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, Cristiano 
Neuenschwander em audi-
ência da CPI da Previdência. 
São esses devedores, segun-
do ele, que usam diversos 
recursos para deixar de pagar 
os tributos. Participantes 
também criticaram o perdão 
dessas dívidas.  6
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Instalada comissão que 
estudará nova MP do Recine
Medida provisória prorroga até o fim deste ano incentivos fiscais para novas salas de cinema. Texto 
foi apresentado pelo governo logo após Temer vetar MP anterior, que prorrogava benefícios até 2019

 `plenário  Sessão não deliberativa
9h Sessão destinada a pronunciamentos 
e avisos da Mesa.

 `CAe  Seminário no rio de Janeiro
10h  Seminário no RJ sobre a exigência de 
conteúdo nacional no setor de petróleo. 

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

Deputados e senadores 
protocolaram ontem um 
requerimento para a criação 
de uma comissão parlamen-
tar mista de inquérito para 
investigar as circunstâncias 
do decreto do presidente 
Michel Temer que liberou a 
exploração da Reserva Na-
cional de Cobre e Associados 
(Renca), na Amazônia, para 
a mineração privada.

Assinaram o documento 
202 deputados e 28 senado-
res. Para a abertura de uma 
CPI mista, são necessárias as 
assinaturas de 171 deputados 
e 27 senadores (um terço do 
total de representantes de 
cada uma das Casas).

De acordo com o deputado 
Alessandro Molon (Rede-
-RJ), o objetivo da CPI mista 
é investigar denúncias de 
favorecimento a empresas 
estrangeiras que suposta-
mente foram informadas 
antes da extinção da reserva 
e poderiam ser beneficiadas 
com o decreto. 

Molon também destacou 
que a CPI deverá apurar as 
razões que levaram o pre-
sidente Temer a extinguir a 
Renca, mesmo com parecer 
contrário do Ministério do 
Meio Ambiente.

Revogação
O deputado Júlio Delgado 

(PSB-MG) disse esperar que o 
presidente do Senado, Euní-
cio Oliveira, faça a leitura do 
pedido na terça-feira, quando 
está marcada uma sessão do 
Congresso. Uma alternativa, 
disse Delgado, é aprovar um 
projeto de decreto legislati-
vo, que tramita no Senado, 
anulando a decisão de Temer.

No Senado, tramitam 
em conjunto quatro pro-
jetos de decreto legislativo 
(PDS 160/2017, 169/2017,  
170/2017 e 171/2017) que 
revogam o decreto de Temer 
que extingue a reserva. As 
propostas têm urgência para 
votação em Plenário.

Com Agência Câmara

Acir  Gurgacz 
(PDT-RO) de-
fendeu a ado-
çã o  d e  u m 
planejamento 
permanente 
e estratégico para as eco-
nomias de Porto Velho e 
Rondônia diante das novas 
dinâmicas agrícolas, urba-
nas e rurais com as quais o 
estado está lidando. 

Para ele, Porto Velho preci-
sa se preparar para se tornar 
o grande centro logístico da 
Região Norte, instituindo 
um porto seco, tornando-
-se uma estação aduaneira 
para o interior, mediando 
as importações. Além disso, 
acrescentou, a capital tem 
capacidade para virar um 
grande centro de distribui-
ção de alimentos e abrigar 
um polo agroindustrial, 
gerenciando as pequenas in-
dústrias e cooperativas “que 
florescem a cada momento”.

Fátima Bezerra 
(PT-RN) disse 
considerar uma 
tragédia o corte 
orçamentário 
previsto em 2018 
nas áreas de reforma agrária e 
agricultura familiar. Criticando 
o governo Temer, ela afirmou 
que a redução de verbas vai 
prejudicar principalmente o 
Nordeste, que sofre com seis 
anos de estiagem.

Como exemplo, ela citou o 
programa de construção de 
cisternas, que vai receber no 
próximo ano R$ 20 milhões. Em 
2015, a dotação foi de R$ 248 
milhões. Outro corte, segundo 
a senadora, foi feito no Progra-
ma de Aquisição de Alimentos, 
que teve R$ 32 milhões em 2015 
e terá R$ 3 milhões em 2018.

— São cortes profundos. Nem 
o Ministério da Agricultura 
escapou, apesar do apoio da 
bancada ruralista a este gover-
no ilegítimo e golpista.

FOI INSTALADA ONTEM 
a comissão mista destinada 
a estudar e emitir parecer 
sobre a Medida Provisória 
(MP) 796/2017, que prorroga 
até 31 de dezembro o prazo 
para a utilização do Regime 
Especial de Tributação para 
Desenvolvimento da Atividade 
de Exibição Cinematográfica 
(Recine), de estímulo aos in-
vestimentos na implantação de 
novas salas de cinema. 

Na reunião de ontem, foi 
eleito por aclamação o depu-
tado Chico D’Angelo (PT-RJ) 
para presidir a comissão.

O Recine, instituído pela Lei 
12.599/2012, no âmbito do Pro-
grama Cinema Perto de Você, 
suspende todos os tributos 
federais incidentes sobre os 
investimentos privados em 
salas de cinema, sem causar 
impacto significativo sobre a 
arrecadação da União.

Com o regime especial, 
deixam de ser cobrados de 
investidores e exibidores o 
PIS, a Cofins, o Imposto de 
Importação e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) 
que incidem sobre as opera-
ções no mercado interno ou na 
importação dos equipamentos.

O governo editou essa MP 

depois de vetar integralmente 
a mudança feita pelos parla-
mentares na MP 770/2017, 
que tratava do mesmo assunto. 
Deputados e senadores apro-
varam a ampliação do incen-
tivo fiscal até o final de 2019, 
mas o presidente Michel Temer 
não aceitou essa prorrogação. 

Impacto financeiro
O veto ocorreu, segun-

do Temer, porque a versão 
aprovada pelo Congresso 
“não apresentou o impacto 
orçamentário e financeiro 

decorrente da renúncia fiscal 
nem a respectiva medida de 
compensação”. A relatora da 
MP 770 foi a senadora Marta 
Suplicy (PMDB-SP).

Na época da edição da MP 
770, em março, o governo ale-
gou que a prorrogação visava 
estimular os investimentos na 
implantação de novas salas de 
cinema. A previsão era a de 
que seriam construídas 150 
novas salas com a prorrogação 
do regime em 2017. O volume 
da renúncia fiscal previsto era 
inferior a R$ 11 milhões.

O Ministério dos Trans-
portes, Portos e Aviação Civil 
deverá divulgar os valores arre-
cadados por meio do Adicional 
ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante e a desti-
nação de recursos ao Fundo 
de Marinha Mercante. É o que 
estabelece a Lei 13.482/2017, 
sancionada na quarta-feira e 
publicada no Diário Oficial 
da União ontem.

A nova lei tem origem no 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
36/2013, aprovado em maio 
de 2013 pelos deputados e em 
agosto deste ano no Senado. 
Ela altera a Lei 10.893/2004. 

De acordo com o autor do 
PLC, deputado Marcos Montes 
(PSD-MG), o objetivo é “aper-
feiçoar os métodos e sistemas 
de controle da transparência 
na administração pública”, 
incrementar “estratégias de 
combate à corrupção” e que-
brar os evidentes desvios de 
finalidade do Adicional ao 
Frete para a Renovação da 
Marinha Mercante”. 

A divulgação deverá ser feita 
obrigatoriamente a cada três 
meses, pelo Diário Oficial da 
União e pela internet.

No Senado, o projeto foi 
aprovado de forma terminativa 

na Comissão de Transparên-
cia, Governança, Fiscalização 
e Controle e Defesa do Con-
sumidor (CTFC), onde foi 
relatado pela senadora Regina 
Sousa (PT-PI). 

Prestação de contas
No relatório, a senadora elo-

giou a iniciativa e apontou que 
o projeto pode permitir “um 
maior controle dos cidadãos 
sobre os negócios do Estado”, 
fortalecendo o princípio repu-
blicano da transparência e o 
dever de prestação de contas.

O Adicional ao Frete para 
a Renovação da Marinha 
Mercante é uma contribuição 
paga pelas transportadoras 
no descarregamento de mer-
cadorias em portos nacionais 
e tem como base de cálculo o 
valor do frete. As alíquotas são 
variadas: 25% na navegação de 
longo curso, 10% na navegação 
de cabotagem e 40% na nave-
gação fluvial e lacustre. Alguns 
bens e serviços são isentos.

O valor se destina a atender 
os encargos da intervenção da 
União no apoio ao desenvol-
vimento da Marinha mercante 
e da indústria de construção e 
reparação naval brasileiras e 
constitui fonte básica do Fundo 
da Marinha Mercante.

nova lei dá transparência a tributo portuário

Congresso poderá criar CPI sobre 
liberação de reserva na Amazônia

Segundo Gurgacz, 
Porto Velho pode 
virar polo regional

Fátima critica corte 
de verbas para 
agricultura familiar

Deputado Professor Victório Galli conduz instalação da comissão de MP

Contêineres no Porto de Paranaguá: tributo pode ter regra de transparência
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Quatro senadores apresenta-
ram requerimento no Plenário 
do Senado solicitando que 
o projeto de lei que trata da 
demissão de servidor público 
estável por insuficiência de 
desempenho seja examinado 
por mais quatro comissões, 
além da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). O projeto (PLS 116/2017 
— Complementar) é de Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE).

José Medeiros (PSD-MT) 
pediu que o projeto seja 
examinado também pelas 
Comissões de Transparência, 
Governança, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consu-
midor (CTFC) e de Assuntos 
Econômicos (CAE). Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) e 
Hélio José (PMDB-DF) soli-
citaram que a Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) analise 
o texto, e Paulo Paim (PT-RS) 
e Hélio José pediram que ele  
passe também pela Comissão 
de Direitos Humanos (CDH).

O projeto tem voto favorá-
vel do relator na CCJ, Lasier 
Martins (PSD-RS), na forma 

de um substitutivo. Duas 
emendas foram apresentadas 
à proposta, ambas de autoria 
de Humberto Costa (PT-PE).

Lasier se manifestou pela 
rejeição das emendas de 
Humberto Costa, mas decidiu 
aproveitar parcialmente seu 
conteúdo no substitutivo. A 
base das alterações sugeridas 
pelo petista foi o relatório de 
Romero Jucá (PMDB-RR) 
ao projeto de lei da Câmara 
(PLC 43/1999 — Complemen-
tar) que, a exemplo do PLS 
116/2017, também disciplina-
va a perda de cargo público por 
insuficiência de desempenho 
do servidor estável.

Capacitação
O PLC 43/1999 acabou 

sendo arquivado, em 2007, 
sem a Câmara dos Deputados 
se manifestar sobre o subs-
titutivo oferecido por Jucá 
e aprovado pelo Senado. O 
projeto foi apresentado pelo 
Poder Executivo logo após 
a promulgação da Emenda 
Constitucional 19, a primeira 
a abordar a reforma adminis-

trativa no âmbito do serviço 
público federal.

Uma das emendas de Hum-
berto garantia prioridade aos 
servidores avaliados com 
insuficiência de desempenho 
nos programas de capacitação 
e treinamento dos respectivos 
órgãos. O servidor nessa con-
dição não poderia receber o 
conceito P (atendimento par-
cial do desempenho) ou N (não 
atendimento do desempenho) 
nas próximas avaliações caso 
seu órgão não fornecesse a 
reciclagem exigida.

Ao concordar parcialmente 
com a emenda, Lasier incluiu 
em seu substitutivo a obrigato-
riedade de oferta, pelos órgãos 
públicos, de programas de 
capacitação e treinamento aos 
servidores com insuficiência 
de desempenho. Entretanto, 
considerou “descabido” o blo-
queio das avaliações posterio-
res de quem está nessa faixa, 
na hipótese de a reciclagem 
não ter sido ofertada.

“Nem sempre a insuficiência 
de desempenho será decor-
rente de uma inabilidade do 

servidor suprível por meio de 
capacitação e treinamento, 
mas sim de falta de empenho 
ou colaboração. Quem quer 
que já tenha trabalhado no 
setor público conhece casos 
de servidores que, a despeito 
de qualificados e capazes 
de bem realizar suas tarefas, 
assim não agem por desídia”, 
pondera o relator.

Processo
A outra emenda de Humber-

to se refere ao processo de des-
ligamento dos servidores que 
exercem atividades exclusivas 
de Estado. Lasier também aco-
lheu parcialmente a sugestão 
de mudança, estabelecendo, 
assim, que a exoneração por 
insuficiência de desempenho 
desse segmento dependerá 
de processo administrativo 
específico.

O substitutivo deixa claro 
ainda, como defendia Hum-
berto, que a decisão final nesse 
caso competirá à autoridade 
máxima da instituição. O rela-
tor justificou o aproveitamento 
apenas dessas duas medidas 

por entender que a essência da 
emenda estava contemplada 
nas alterações já feitas no texto 
original.

Por outro lado, o relator  
decidiu descartar a previsão 
de recurso hierárquico espe-
cial, com efeito suspensivo, 
para servidores ligados a ati-
vidades exclusivas de Estado 
ameaçados de exoneração por 
mau desempenho. Humberto 
lembrou que essa nova moda-
lidade foi recomendada por 
Jucá no substitutivo ao PLC 
43/1999 para dar maiores ga-
rantias aos integrantes dessas 
carreiras.

O relator classificou como 
“acertado” dispositivo do 
PLC 43/1999 que delegava 
a avaliação de desempenho 
dos servidores estáveis a uma 
comissão com três membros, 
adotando-o em seu substituti-
vo. A avaliação ficaria a cargo de 
um colegiado composto pelo 
chefe imediato do avaliado e 
mais dois servidores estáveis, 
sendo um escolhido pelo órgão 
de recursos humanos e outro 
sorteado entre os servidores.

A cidade de Porto Ferreira, no inte-
rior de São Paulo, deverá se tornar a 
Capital Nacional da Cerâmica Artística 
e da Decoração. O título está previsto 
no PLC 72/2013, aprovado ontem no 
Plenário do Senado. O texto segue 
agora para sanção do presidente 
Michel Temer.

O projeto é de autoria do deputado 
Newton Lima (PT-SP), que destacou o 

papel econômico do segmento cerâ-
mico para a economia brasileira, com 
participação de 1% no produto interno 
bruto (PIB). Ao apresentar a proposta, 
o deputado também explicou que 
Porto Ferreira, na região central do 
estado, a 220 quilômetros da capital, 
teve sua primeira cerâmica, a Fábrica 
de Louças de Porto Ferreira, fundada 
ainda na década de 1920.

A proposta de emenda à Constitui-
ção que cria as polícias penitenciárias 
federal, estaduais e distrital passou on-
tem pela primeira sessão de discussão 
em segundo turno. De Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), a PEC 14/2016 
acrescenta essas polícias ao rol dos 
órgãos do sistema de segurança pú-
blica e determina como competência 
das novas instâncias a segurança dos 

estabelecimentos penais e a escolta 
de presos. A intenção, diz o autor, 
além de igualar os direitos de agentes 
penitenciários e policiais, é liberar as 
polícias civil e militar das atividades 
de guarda e escolta de presos.

São necessárias três sessões para 
votação de uma PEC em segundo 
turno. A proposta foi aprovada em 
primeiro turno em 13 de setembro.

O PLENáRIO DO Senado ratificou 
ontem os textos de três acordos de 
cooperação educacional entre Brasil 
e Santa Lúcia, Granada e Camboja. 
As proposições seguem para promul-
gação.

O primeiro deles, o PDS 47/2017, 
refere-se ao acordo entre o governo 
brasileiro e Santa Lúcia, país insular 
que compõe as Pequenas Antilhas, 
no Caribe, e tem por objetivo a coo-
peração educacional para a formação 
e o aperfeiçoamento de docentes e 
pesquisadores, o intercâmbio de in-
formações e experiências e o fortale-
cimento da cooperação entre equipes 
de pesquisadores.

Para isso, os países deverão promover 
o intercâmbio de professores, pesqui-
sadores, técnicos e especialistas para 
cursos de graduação ou pós-graduação 
e elaborar e executar em conjunto 
projetos e pesquisas em áreas a serem 
definidas.

Pelo texto, as partes também devem 
se comprometer a promover a difusão 
e o ensino da cultura e do idioma da 
outra parte em seu território.

O PDS 103/2017, entre Brasil e o 

governo de Granada, busca o for-
talecimento da cooperação na área 
de educação avançada, a formação 
e o aperfeiçoamento de docentes 
e pesquisadores, o intercâmbio de 
informações e experiências e o forta-
lecimento das parcerias entre equipes 
de pesquisadores.

Os objetivos serão obtidos por meio 

de intercâmbio de professores e pes-
quisadores, intercâmbio de missões 
de ensino e pesquisa e elaboração 
conjunta de projetos e pesquisas em 
áreas a serem definidas. O projeto 
estabelece ainda que as partes se 
comprometem a promover o ensino e 
a difusão da cultura e língua da outra 
parte em seu território. Granada, país 

caribenho, é conhecido como “Ilha 
das Especiarias do Ocidente”, um dos 
maiores produtores de noz-moscada 
do mundo.

Camboja
Já o PDS 104/2017 prevê a coopera-

ção na área de educação entre Brasil 
e o Camboja. Assinado em Brasília em 
2011, o acordo é o primeiro instru-
mento entre os dois países no campo 
da cooperação educacional e tem 
como compromisso contribuir com o 
desenvolvimento do ensino em todos 
os níveis e modalidades.

O texto trata da cooperação edu-
cacional e universitária, por meio da 
formação e do aperfeiçoamento de 
docentes e pesquisadores, do intercâm-
bio de informações e experiências e do 
fortalecimento da cooperação entre 
equipes de pesquisadores. Há ainda a 
previsão de sistemas de financiamento, 
bolsas de estudos e outras facilidades 
educacionais envolvendo instituições 
de ensino superior de ambas as partes. 

O Camboja é um país do Sudeste 
Asiático, com cerca de 15 milhões de 
habitantes.

Textos ratificados ontem incentivam o intercâmbio de professores e pesquisadores entre Brasil e Santa Lúcia e Granada, países caribenhos, e Camboja, no Sudeste Asiático 
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Aprovados 3 acordos de cooperação educacional

Demissão de servidor estável poderá passar por mais 4 comissões

Porto Ferreira, em São Paulo, será a 
Capital nacional da Cerâmica Artística

Avança proposta que transforma 
agente penitenciário em policial 

Plenário do Senado ratificou ontem acordos internacionais que seguem para promulgação
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A CPI MISTA da JBS aprovou 
ontem convite ao ex-pro-
curador-geral da República 
Rodrigo Janot para depor e a 
convocação dos empresários 
Joesley e Wesley Batista.

A comissão também decidiu 
convocar o ex-procurador da 
República Marcelo Miller e o 
procurador Ângelo Goulart 
Villela. Miller foi acusado de 
corrupção passiva pela Polícia 
Federal, por assessorar Joesley 
e Wesley na negociação com 
o Ministério Público Federal; 
Villela foi preso em maio na 
Operação Patmos, da Polícia 
Federal, acusado de vazar 
informações para a JBS.

A CPI investiga empréstimos 
do BNDES na última década 
à JBS e sua controladora, a 
J&F, da qual os irmãos Joesley 
e Wesley são os principais 

acionistas. A suposição é de 
que condições favoráveis dos 
empréstimos teriam permitido 
à empresa formar um cartel no 
mercado de carne. A comissão 
também quer apurar as condi-
ções da colaboração acertada 
pelos irmãos Batista com o 
Ministério Público Federal.

Foram aprovadas ainda as 
convocações do ex-presidente 
do BNDES Luciano Coutinho, 
do ex-diretor de Relações 
Institucionais da J&F Ricardo 
Saud e de outros executivos 
do grupo.

Caixa Econômica
Deverão ser convidados 

a  d e p o r ,  c o n f o r m e 
requerimentos aprovados, 
os ex-presidentes da Caixa 
Econômica Federal Maria 
Fernanda Ramos Coelho e 

Jorge Fontes Hereda.
O senador Paulo Rocha (PT-

-PA) discordou da condição de 
convocado de Coutinho:

— Que fique registrado que 
nós concordamos que ele 
venha, mas na condição de 
convidado — afirmou.

O presidente da comissão, 
senador Ataídes Oliveira (PS-
DB-TO), justificou a convoca-
ção de Coutinho, ressalvando 
que o conhece e que não tem 
dúvidas de que comparecerá:

— É evidente que a JBS cres-
ceu porque teve um país como 

seu sócio quase majoritário: 
esse país chamado Brasil. E foi 
na gestão do doutor Luciano 
Coutinho. Por isso, eu vejo a 
necessidade de ele vir aqui 
e contar para nós se foi um 
tremendo negócio que o país 
fez, ou se foi um negócio ruim. 
Se não fosse a participação do 
BNDES, os senhores acham 
que a gente estaria agora nesta 
CPI? — disse Ataídes.

Voto contra
O senador Randolfe Rodri-

gues (Rede-AP) votou contra 
parte dos requerimentos, 
entre eles, os que pediram a 
convocação do procurador 
da República Ângelo Goulart 
Villela.

— Não tenho dúvida de 
que a vinda será usada como 
estratégia de defesa contra as 
graves denúncias que pesam 
contra ele.

Por falta de quorum, deixa-
ram de ser votados pela CPI 
mista 15 requerimentos de 
quebra de sigilo ligados ao 
grupo J&F, aos seus diretores 
e ao ex-procurador Marcelo 
Miller.

Foram aprovados requerimentos de convite ao ex-procurador-
geral da República e de convocação aos sócios da JBS, além do ex-
procurador Marcelo Miller e de ex-dirigentes da Caixa e do BNDES

CPI da JBS quer ouvir Janot e os irmãos Batista

CPI mista da JBS vota requerimentos de convite a Rodrigo Janot e de convocação de Wesley e Joesley Batista

Comissão decide que molestamento sexual deve estar previsto no Código Penal
O crime de molestamento 

sexual pode passar a ser pre-
visto no Código Penal como 
resposta à punição leve apli-
cada pela Justiça ao homem 
que ejaculou em uma mulher 
dentro de um ônibus em São 
Paulo. A sugestão é de Marta 
Suplicy (PMDB-SP), que 
apresentou projeto crimina-
lizando esse tipo de prática 
(PLS 312/2017).

Pronta para votação final 
na Comissão de Constituição 
e Justiça, a proposta define 
como molestamento sexual 
“a conduta de constranger 
ou molestar alguém à prática 
de ato libidinoso diverso do 
estupro”. Se o ato for cometido 
mediante violência ou grave 
ameaça, a pena definida é de 
três a seis anos de reclusão, 
caso contrario e independen-
temente de contato físico, a 

pena cai para dois a quatro 
anos de reclusão.

O PLS 312/2017 estabelece 
ainda novas hipóteses de 
internação provisória, como 
nos crimes contra a liberdade 
sexual, e determina a frequên-
cia obrigatória do acusado a 
tratamento ambulatorial, em 
prazos e condições estipuladas 
pelo juiz.

Polêmica
Ao recomendar a aprovação 

do PLS 312/2017, com duas 
emendas, o relator, Armando 
Monteiro (PTB-PE) ressaltou 
“a coragem e a firmeza” de 
Marta em tentar regular um 
assunto polêmico. E reconhe-
ceu a existência de uma lacuna 
na legislação penal.

Mas, temendo que a po-
lêmica em torno da questão 
atrase a aprovação de uma 

norma específica, ele decidiu 
alterar o projeto e propor uma 
solução mais rápida para o 
problema, restringindo o cri-
me de molestamento sexual 
apenas aos atos libidinosos 
praticados sem violência ou 
grave ameaça.

“A discussão a respeito de 
um tipo penal intermediário 
para os atos libidinosos não 
equiparáveis em gravidade 

ao estupro certamente não 
será perdida. O Parlamento é 
sabedor que, em algum mo-
mento, terá que retomar este 
importante debate”, acredita 
Armando.

Com a mudança, ficou es-
tabelecida a pena de dois a 
quatro anos de reclusão para 
quem constranger, molestar 
ou importunar alguém me-
diante prática de ato libidinoso 

realizado sem violência ou 
grave ameaça, independente-
mente de contato físico.

Três hipóteses foram previs-
tas para internação provisória 
em caso de laudo pericial 
concluindo pela inimputabi-
lidade ou semiimputabilidade 
do acusado: crimes pratica-
dos com violência ou grave 
ameaça, contra a liberdade 
sexual, ou se houver risco 
de reiteração nessas práticas 
criminosas.

O projeto também revoga 
dispositivo da Lei das Contra-
venções Penais que define a 
aplicação de multa para quem 
importunar alguém em lugar 
público ou acessível ao público 
de modo ofensivo ao pudor. Se 
não houver recurso para vota-
ção pelo Plenário do Senado, 
o PLS 312/2017 será enviado, 
em seguida, à Câmara.

Randolfe diz que CPI viola atuação do MP e entra com mandado de segurança
Randolfe Rodrigues (Rede-

-AP) protocolou na quarta-
-feira mandado de segurança 
no Supremo Tribunal Federal 
pedindo a nulidade parcial 
do requerimento que criou a 

CPI mista da JBS. O objetivo 
do mandado é impedir que se 
investigue a ação de membros 
do Ministério Público Federal 
no acordo de colaboração 
com os empresários Joesley 

e Wesley Batista.
O senador pediu concessão 

de liminar suspendendo os 
trabalhos da CPI até o julga-
mento definitivo do mérito.

Segundo Randolfe, a CPI 
mista está violando a indepen-
dência funcional do Ministério 
Público, garantida pela Cons-
tituição, e a harmonia entre os 
Poderes da República.

Requerimentos
O colegiado aprovou ontem 

requerimentos convocando 
procuradores e ex-procura-
dores, e convidando o ex-
-procurador-geral da Repú-
blica Rodrigo Janot. Durante 
a audiência esclareceu-se que 
Janot foi convidado, e não con-
vocado, porque o depoimento 

tem conexão com sua atuação 
funcional e seus atos de ofício.

No mandado, Randolfe 
cita entrevista do relator da 
CPI, deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), ao jornal O Glo-
bo, em que qualificou Janot 
como “hoje a pessoa que mais 
atrapalha o Brasil”.

“O Ministério Público deve 
subordinar-se somente à 
Constituição e à lei, nas suas 
atividades finalísticas”, diz o 
senador . “[CPIs] não podem 
convocar ou ainda convidar 
para depor membros do Mi-
nistério Público relativamente 
às suas funções institucionais, 
sob pena de vulneração do 
princípio da independência 
e separação entre os Poderes”, 
acrescenta Randolfe.Randolfe pediu que os trabalhos sejam suspensos até o julgamento final

Projeto de Marta poderá ser enviado à Câmara, se não houver recurso

Ro
qu

e d
e S

á/
Ag

ên
cia

 Se
na

do

Ro
qu

e d
e S

á/
Ag

ên
cia

 Se
na

do

Ed
ils

on
 Ro

dri
gu

es/
Ag

ên
cia

 Se
na

do
 –

 20
/9

/2
01

7



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

5 Brasília, sexta-feira, 22 de setembro de 2017

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) promove 
seminário hoje para avaliar as 
políticas públicas de exigência 
de conteúdo nacional nos se-
tores de petróleo e gás natural.

O evento terá início às 10h, 
no Clube de Engenharia do 
Rio de Janeiro, com repre-
sentantes dos Ministérios de 
Minas e Energia, da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços 
e de Ciência, Tecnologia, 
 Inovações e Comunicações.

Foram convidados  o profes-
sor David Kupfer, do Instituto 
de Economia da UFRJ, e re-
presentantes da Petrobras, da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), do BNDES, da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial, das federações dos 
petroleiros, das associações 
de indústria de máquinas e 
da indústria química e dos 
sindicatos dos engenheiros e 
da construção naval.

Conteúdo local
Conteúdo local é a parcela 

do total de investimentos re-
alizados em um determinado 
empreendimento que são 
gastos com a aquisição de 
bens e serviços fornecidos por 
empresas brasileiras.

A exigência de conteúdo 
local objetiva gerar benefícios 
para a economia brasileira 
que vão além daqueles direta-

mente decorrentes da receita 
gerada pelo empreendimento. 
Entre eles, a instalação e a 
consolidação de um parque 
industrial diversificado, a 
capacitação tecnológica e 

empresarial das empresas 
brasileiras; e o aumento do 
número e da qualificação de 
postos de trabalho, como pers-
pectiva de inovação adaptável 
a novos setores da indústria.

Lindbergh Farias (PT-RJ) é 
o autor do requerimento para 
o seminário. Ele destaca que 
o atual governo aponta a exi-
gência de conteúdo local como 
uma das barreiras impeditivas 
da retomada do crescimento 
dessa indústria

“Na prática, o governo trata 
a crise de uma empresa como 
se fosse um problema do setor 
por inteiro. Utilizam a crise da 
Petrobras como pretexto para 
desmontar uma política indus-
trial que, na última década, 
proporcionou níveis cada vez 
maiores de renda e bem-estar 
da população, gerando empre-
gos qualificados e difundindo 
ganhos em escala”, observa.

PARTICIPANTES DE AUDI-
êNCIA pública da Comissão de 
Direitos Humanos defenderam 
ontem a inclusão de traba-
lhadores do setor público na 
lei da aposentadoria especial 
para pessoa com deficiência. 
A Lei Complementar 142/2013 
reduz tempo de contribuição 
e idade para a concessão de 
aposentadoria para essas 
pessoas, mas vale apenas para 
segurados do Regime Geral de 
Previdência Social.

Servidor do Banco Central, 
Bolívar Carneiro Fontoura 
Junior explicou que a lei atual 
contempla apenas os contri-
buintes do INSS, deixando 
de fora servidores públicos. 
Segundo ele, para usufruir 
da aposentadoria especial, 
o servidor precisa recorrer à 
Justiça por meio do mandato 
de injunção.

Também do Banco Central, 
Gustavo Diefenthaeler lem-
brou que já existe um projeto 

de lei do senador Paulo Paim 
(PT-RS) para contemplar o se-
tor público. O PLS 250/2005 foi 
aprovado no Senado em 2014 
e aguarda votação na Câmara 
dos Deputados. A proposta 
define requisitos e critérios 
especiais para a concessão de 
aposentadoria aos servidores 
públicos com deficiência.

Outro ponto criticado foi a 
avaliação usada para definição 
do grau de deficiência e enqua-
dramento na lei. Segundo eles, 

na prática, não é utilizado o 
critério médico, mas questio-
nário sobre o que a pessoa é 
ou não capaz de fazer.

— Vira só um questionário 
funcional em que, para você 
ser declarado portador de 
deficiência, você tem que 
provar que é absolutamente 
incapaz. Se você consegue 
se colocar na sua estação de 
trabalho e trabalhar sozinho, 
então você não é deficiente e 
não consegue a aposentado-
ria — explicou o presidente 
interino do Sindicato Nacional 
dos Funcionários do Banco 
Central, Daro Marcos Piffer.

Avaliação
Bolívar Carneiro explicou 

que a avaliação tem sido in-
justa com os pleiteadores do 
benefício. Ele disse que mui-
tas pessoas com deficiência 
fazem sacrifícios para serem 
produtivas na sociedade, mas 
esse esforço acaba sendo des-
favorável, já que acabam sendo 
enquadrados com um grau de 
deficiência menor.

— Nós queríamos aproveitar 
para solicitar às autoridades 
que seja revisto esse instru-
mento de qualificação da defi-
ciência dos trabalhadores que 
pleiteiam a aposentadoria es-
pecial, de forma que realmente 
ela seja composta pelos dois 
critérios: médico e funcional, 
para que essa desclassificação 
da deficiência não mais ocorra. 

Que seja feita essa reavalização 
técnica de forma que ela seja 
mais justa — disse.

Avanços e desafios
As pessoas com defici-

ência que participaram da 
audiência elogiaram a Lei 
Brasileira de Inclusão (Lei 
13.146/2015), mas pondera-
ram que, com dois anos de 
vigência, poucos dispositivos 
foram  regulamentados.

O principal desafio apon-
tado para que as pessoas 
com deficiência tenham voz 
na  sociedade, segundo os 
participantes, diz respeito às 
atitudes. Na opinião deles, 
boas instalações e projetos 
arquitetônicos não serão su-
ficientes se a sociedade não 
mudar o modo de agir.

— De nada adianta, por 
exemplo, vaga para pessoas 
com deficiência se uma pessoa 
sem deficiência vai utilizar 
a vaga. A barreira atitudinal 
ainda é, no meu ponto de vista, 
a principal barreira que temos 
a vencer — disse assistente 
social do Senado Francis Lobo 
Monzo.

Assessor internacional da 
Secretaria Nacional dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, 
Anderson José Santanna de 
Oliveira lembrou que a cau-
sa não tem fronteira e todos 
devem tornar a cidadania da 
pessoa com deficiência uma 
realidade no país.

R o m á r i o 
(Pode-RJ) co-
brou a regula-
mentação da 
Lei Brasileira 
de Inclusão, 
o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. 

O prazo para a regulamenta-
ção, disse, se esgota em janeiro 
de 2018. Um dos pontos que 
precisam ser regulamentados 
são os critérios de avaliação 
biopsicossocial. Com eles, as 
pessoas poderão ser avaliadas 
e reconhecidas legalmente 
como pessoas com deficiência 
para que possam ter acesso ao 
que é previsto na lei.

— Até quando as pessoas 
com deficiência terão de men-
digar por seus direitos? 

Aposentadoria especial para pessoas com deficiência, já garantida a contribuintes do INSS, deve ser estendida a servidores públicos, defenderam participantes de audiência

Debate: servidor deficiente deve ter benefício
Bolívar Fontoura, Diefenthaeler, Daro Piffer, Francis Monzo, Francisco de Oliveira, Letícia Costa, Marciano de Souza, Raquelson Lins, Roberto de Souza, Moisés Luiz e Adinilson dos Santos

Paulo Paim (PT-RS) sau-
dou o Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência, 
celebrado ontem. Ele afirmou 
que a Lei Brasileira de Inclusão 
muda a forma como o restante 
da sociedade se relaciona com 
as pessoas com deficiência.

O senador destacou que as 
cidades com mais de 20 mil 
habitantes deverão construir 
ou reformar os passeios públi-
cos para garantir a passagem 
de pessoas com deficiência. 
E avaliou que o fundamental 
agora é colocar a Lei Brasileira 
de Inclusão em prática.

— São as nossas atitudes que 
devem mudar, que precisam 
se abrir para o outro, para 
aqueles que têm necessidades 
diferentes das nossas.

Hélio José (PMDB-DF) 
anunciou que apresentou 
projeto para que a condi-
ção de deficiente possa ser 
incluída na carteira de iden-
tidade. A medida, explicou 
o senador, tem por objetivo 
tornar mais rápida a conces-
são de benefícios e direitos 
previstos para essa parcela 
da população. A inclusão da 
informação na carteira pode-
rá ser feita se for do interesse 
do beneficiado.

— Uma vez reconhecida 
a deficiência, o registro na 
carteira de identidade servirá 
como prova da condição da 
pessoa com deficiência, de 
forma a evitar exigências 
arbitrárias que dificultam 
seus direitos — disse.

Paulo Paim lembra Dia 
Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência

Romário cobra 
regulamentação do 
estatuto para deficientes

Hélio José propõe 
incluir informação sobre 
deficiência no RG
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Seminário discute hoje conteúdo local de petróleo e gás natural

Plataforma da Petrobras em Angra dos Reis (RJ): crise da estatal em pauta 
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AUTOMUTILAçãO E SUI-
CíDIO entre crianças e ado-
lescentes foram os temas 
debatidos ontem na CPI dos 
Maus-Tratos. Especialistas 
deixaram claro que não há 
explicações simples para atos 
tão severos, cujas causas mais 
comuns seriam transtornos 
mentais ou psicológicos, inclu-
sive os resultantes de situações 
de violência e abusos na in-
fância. A questão do bullying, 
ampliada na era da internet 
e das redes sociais e grande 
potencial para levar crianças 
e jovens a condutas extremas, 
também foi abordada.

O presidente da CPI, Magno 
Malta (PR-ES), que conduziu a 
audiência, solicitou aos convi-
dados sugestões de conteúdo 
para elaborar cartilha que 
possa servir como material 
de apoio na prevenção da 
automutilação e do suicídio 
entre crianças e jovens.

Bullying
O psiquiatra André Salles, 

de Brasília, disse que há 20 
anos o bullying e os problemas 
que um jovem enfrentava ao 

longo da vida eram restritos a 
determinados contextos. Um 
desentendimento com colegas 
da escola poderia ser acolhido 
em casa, onde essa criança ou 
adolescente encontrava uma 
“zona de conforto”. Mas hoje, 
por causa das redes sociais, o 
jovem pode receber ameaças 
e ser exposto a conteúdos ve-
xatórios ao longo das 24 horas 
do dia, sem trégua.

— Alguma situação cons-
trangedora pode ser filmada 
e colocada nas redes sociais 
e, em algumas horas ou dias, 
o mundo inteiro está vendo. 
O impacto disso para uma 
personalidade em formação 

é avassalador — ressaltou o 
psiquiatra.

Automutilação
O psicólogo Carlos Henrique 

Aragão Neto explicou que os 
atos de agressão ao próprio 
corpo, praticados de modo 
frequente e com métodos va-
riados, constituem a automu-
tilação. A intenção principal 
é obter alívio para situações 
angustiantes com as quais o 
jovem não saber lidar.

Segundo ele, estudos apon-
tam que, nesses atos, estão 
presentes ideias, como au-
topunição, vingança con-
tra alguém e até mesmo de 

responder a pensamentos 
suicidas. Apesar de baixa 
letalidade, normalmente, a 
automutilação se relaciona 
com o aumento do risco para 
o suicídio. Aragão mencionou 
estudo de 2007, nos Estados 
Unidos, em que 47% dos jo-
vens relataram atos de auto-
mutilação pelo menos uma vez 
no ano anterior. E os métodos 
mais frequentes são cortar ou 
raspar a pele, bater, contundir 
ou golpear o corpo e provocar 
queimaduras. 

Ele lamentou a falta de 
estatísticas no Brasil e citou 
caso fora do comum, numa 
escola em Garanhuns (PE), 

em que 50 de 53 alunos de 
uma mesma sala estavam se 
automutilando.

Suicídio
Segundo Fernanda Benque-

rer, psiquiatra da Secretaria de 
Saúde de Brasília, o suicídio é a 
13ª causa de morte no mundo,  
e sobe para o segundo lugar 
em jovens entre 15 e 19 anos. 
Ela também chamou a atenção 
para a necessidade de políticas 
públicas de prevenção da au-
tomutilação e do suicídio entre 
jovens, com envolvimento dos 
setores de educação e saúde, e 
garantia de acesso aos serviços 
especializados. E cobrou o 
envolvimento da sociedade, 
da mídia e dos legisladores.

Carlos Braga, representante 
do Centro de Valorização da 
Vida (CVV), criado há 55 anos 
para prevenção ao suicídio, 
disse que mais da metade das 
30 mil pessoas atendidas por 
chat em 2016 tinham entre 
13 e 19 anos. Um terço delas 
falou em suicídio e em ferir a 
si próprios, destacou. Ele fri-
sou também que a depressão 
infantil é uma realidade.

CPI dos Maus-Tratos debateu ontem questões como o crescimento da automutilação e do suicídio entre jovens, com ocorrência maior entre 15 e 19 anos, além do bullying

Especialistas: redes aumentam risco de suicídio

CPI da Previdência: 1% deve de forma contumaz

Falta consenso sobre novas 
regras para a profissão de síndico

O caso dos devedores con-
tumazes do INSS foi o assunto 
da audiência pública da CPI 
da Previdência de ontem. 
Participaram do debate re-
presentantes do Ministério 
do Trabalho e da Receita 
Federal, que criticaram ações 
como o perdão de dívidas de 
empresas por meio de Refis. 
Segundo os participantes, há 
registros de delitos de diver-
sos tipos, como sonegação, 
desvio e fraudes.

Diretor da Procuradoria-

-Geral da Fazenda Nacional, 
Cristiano Neuenschwander 
informou que 85% das em-
presas brasileiras estão com 
os tributos em dia. Dos 15% 
que estão em débito, menos 
de 1% é devedor contumaz, 
que usa diversos recursos 
para deixar de pagar os tri-
butos, como as campanhas 
do Refis.

A comissão recebeu ainda 
a colaboração de diversas 
associações, como a Asso-
ciação Nacional dos Juízes 

Federais e a Associação dos 
Magistrados da Justiça do 
Trabalho. Paulo Paim (PT-
-RS) afirmou que, depois de 
31 audiências públicas e a 
compilação de mais de 300 
documentos, a comissão 
vai se concentrar agora em 
elaborar o seu relatório.

— Se a nossa Previdência 
fosse administrada com res-
ponsabilidade e seriedade, 
nós teríamos um fundo de, 
no mínimo, R$ 2 trilhões — 
disse o senador.

A regulamentação da profis-
são de síndico não é consenso 
entre os senadores, especialis-
tas e entidades ligadas à área. 
A proposta foi debatida em 
audiência pública ontem na 
Comissão de Assuntos Sociais.

Entidades ligadas à profissão 
defenderam uma lei específica 
que busque melhorar a admi-
nistração dos condomínios. 
Também apoiaram a profis-
sionalização da atividade e 
formação em nível superior 
para o exercício da função. 

O assunto, no entanto, não é 
consenso entre os senadores 

e profissionais que atuam no 
mercado. O representante do 
Sindicato da Habitação do Rio, 
Alexandre Corrêa, disse que a 
criação de uma nova lei que 
obrigue a contratação de síndi-
cos profissionais pode limitar 
as candidaturas e prejudicar o 
interesse dos moradores.

Hélio José (PMDB-DF) 
anunciou que vai apresentar 
um projeto de lei levando em 
conta as opiniões.

— O objetivo aqui é exata-
mente ouvir todos os setores 
para a gente construir uma 
proposição.

Relator da CPI, Medeiros (3º à esq.) fala em audiência conduzida por Malta (4° à esq.) sobre suicídio entre jovens

Paim (4º à esq.) afirma que, se administrado com seriedade, patrimônio do INSS estaria em R$ 2 trilhões

Hélio José (C) disse que ouvirá as várias opiniões para elaborar o projeto
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O comandante da Aero-
náutica, tenente-brigadeiro-
-do-ar Nivaldo Luiz Rossato, 
afirmou na audiência pública 
de ontem no Senado que 
o aluguel de uma parte do 
satélite geoeastacionário 
brasileiro, operado pela Tele-
bras e pelas Forças Armadas, 
não compromete a soberania 
quanto ao controle das co-
municações estratégicas do 
setor de defesa.

— O controle dos canais 
de comunicação permanece 
conosco, inclusive com prer-
rogativas de veto — afirmou.

Defesa
Pelo edital, as empresas 

vencedoras do leilão de 57% 
da capacidade do satélite 
arrematarão dois blocos da 
banda KA por cinco anos, po-
dendo renová-los por outros 
cinco anos.

O aluguel do satélite preo-
cupa senadores como Jorge 
Viana, Vanessa Graziottin, 
Hélio José e Lasier Martins 
(PSD-RS), que questionaram 
Rossato sobre o controle das 
comunicações estratégicas do 
setor de defesa — uma das 
missões do primeiro satélite 
geoestacionário lançado pelo 
Brasil.

Rossato afirmou que o 
modelo de gestão aplicado 
ao satélite geoestacionário 
indica um início de caminho 
para que o Brasil efetive sua 
soberania em setores estra-
tégicos.

— Mas reitero que isso 
é apenas um começo. Nós 
temos que ampliar a nossa ca-
pacidade. Não podemos dor-
mir e achar que o SGDC seja 
suficiente. E outros satélites 
sairão mais baratos, porque 
toda uma infraestrutura já foi 
disponibilizada — explicou 
aos senadores.

O comandante da Aeronáu-
tica lembrou que o projeto do 
SGDC nasceu em 2003 na Ae-
ronáutica, tornando-se viável 
nos últimos anos a partir da 
previsão de 70% de seu uso 

por parte da sociedade civil. 
Também foi tratado du-

rante a audiência pública o 
planejamento estratégico 
em torno do SGDC, como 
parte do lançamento de cinco 
satélites, buscando suprir as 
necessidades nacionais no 
que se refere a comunicações 
estratégicas e universalização 
da banda larga.

Setor espacial
Rossato lamentou que o 

Brasil não valorize investi-
mentos no setor espacial. Ele 
lembrou que o país, com 8,5 
milhões de quilômetros qua-

drados, ainda não possui um 
satélite de órbita baixa nem 
uma constelação própria.

— A Argentina, por exem-
plo, investe US$ 1,2 bilhão 
por ano na área espacial, 
enquanto nós investimos 
US$ 100 milhões. Ao final, 
o SGDC atende a uma das 
necessidades que nós temos. 
Felizmente, nosso centro de 
controle está preparado para 
o futuro, para quando o Brasil 
acordar e colocar seus saté-
lites de órbita baixa, meteo-
rológicos, de comunicações 
táticas e ópticos — afirmou o 
comandante da Força Aérea. 

A CESSãO DE 57% da capaci-
dade do Satélite Geoestacioná-
rio de Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC) à iniciativa 
privada, por meio de um leilão 
previsto para 17 de outubro, 
foi tema de uma audiência 
pública ontem das Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE) e de Ciência e 
Tecnologia (CCT).

Lançado em maio, o satélite 
tem entre seus objetivos levar 
a internet em banda larga para 
áreas carentes dessa infraes-
trutura, como a Amazônia e o 
interior do Nordeste. 

Mas o modelo do leilão, 
em que a Telebras ficará com 
apenas 21% da capacidade 
do satélite (outra parte ficará 
com as Forças Armadas), deve 
inviabilizar a universalização 
e provocar um aumento das 
tarifas, na visão do diretor do 
Clube de Engenharia, Marcio 
Patusco.

— Não será possível realizar 
políticas públicas consisten-
tes com uma capacidade de 
banda de 21%. Na verdade, 
nem que fosse utilizado 100% 
do SGDC seria possível cobrir 
nossas carências no ensino 
público e no atendimento dos 
hospitais — explicou ele, para 
quem o Brasil necessita de uma 
“constelação de satélites” para 
cobrir o atraso na área e levar a 
internet a “todos os lares”.

Inclusão digital
O presidente interino da Tele-

bras, Jarbas Valente, discordou  
de Patusco e defendeu que o 
aluguel do satélite não com-
prometerá a inclusão digital.

— O processo de univer-
salização não se restringe ao 
SGDC. Para que venham outros 
satélites, é preciso que este seja 
viável economicamente.

O representante da Telebras 
garantiu que a companhia tem 
um plano minucioso de levar 
a banda larga para 40 mil po-
voados ainda sem acesso. Esse 
plano deve ser posto em prática 
em parceria com provedores 
privados, a preços acessíveis 
e com políticas direcionadas 
para escolas e hospitais. 

“Mensagem estranha”
Valente agendou uma reu-

nião com o senador Jorge 
Viana (PT-AC) e com Patusco 
para apresentar-lhes o plano 
da empresa. Viana afirmou 
estranhar a maneira “açodada 
e sem transparência” com que 
o processo de privatização de 
parte do satélite vem sendo 
conduzido pelo governo. Para 
ele, o Brasil passa uma “men-
sagem estranha” com o leilão, 
pois abre mão de grande parte 
do controle de seu único satéli-
te geoestacionário sem atingir 
compromissos previamente 

definidos, principalmente 
em áreas sociais. O senador 
disse que esses objetivos não 
podem ser abandonados, pois 
foram investidos R$ 2,7 bilhões 
de verbas públicas no projeto.

Privatização
A senadora Vanessa Grazzio-

tin (PCdoB-AM) também disse 
duvidar que a cessão para a 
iniciativa privada vai facilitar e 
baratear o acesso à banda larga, 
reforçando que o processo de 
privatização das telecomu-
nicações, realizado em 1998, 
contribuiu para a exclusão de 
dezenas de milhões de brasi-
leiros do progresso no setor.

— A elite elogia demais esse 
processo, mas a realidade da 
maioria dos brasileiros é di-
ferente. Somos um dos países 
mais atrasados do mundo no 
que se refere à universaliza-
ção. Estamos em 73° lugar no 
acesso à telefonia fixa, móvel 
e banda larga. Somos o 79° 
na velocidade da internet, e 
metade dos domicílios ainda 
não tem acesso — apontou, 
pondo como uma das causas 
dessa exclusão os altos preços 
cobrados pelas operadoras.

Universalização
A política foi vista com caute-

la por Hélio José (PMDB-DF), 
que também criticou o modelo 
de privatização adotado para o 
sistema Eletrobras.

Cristovam Buarque (PPS-
-DF) disse crer que o foco da 
discussão deve ser o desenho 
regulatório, conciliando a uni-
versalização com o uso máximo 
da potencialidade do satélite. 

O modelo de cessão adota-
do para o leilão foi defendido 
por Ana Amélia (PP-RS), para 
quem o aluguel deve levar a 
novos investimentos e dinamis-
mo para o setor e possibilitar 
menores custos e mais acesso.

— Antes da privatização da 
telefonia em 1998, um cidadão 
em Porto Alegre levava 5 anos 
para conseguir uma linha. 
Acredito, sim, que o modelo 
mais liberal adotado agora, 
com a participação da Telebras, 
fará com que o processo de 
inclusão digital continue.

Jorge Viana 
criticou a pro-
posta do go-
verno de alugar 
parte do satélite 
geoestacioná-
rio. Uma das 
missões do satélite é massificar 
o acesso à banda larga. Para 
Viana, o aluguel de parte do 
satélite impedirá que se al-
cance o objetivo.

— Com parte do satélite na 
mão da iniciativa privada, não 
tem como o programa ser cum-
prido. Mais de 2 mil municípios 
não têm internet de qualidade. 
O governo vai alugar porque 
precisa de dinheiro.

Viana disse esperar que o 
Ministério Público Federal sus-
penda a decisão do governo.

Ana Amélia 
(PP-RS) defen-
deu a intenção 
do governo de 
leiloar parte 
da capacida-
de do satélite 
geoestacionário lançado pelo 
Brasil com tecnologia 100% 
nacional.

Em discurso no Plenário, 
a senadora afirmou que os 
críticos da iniciativa estão 
repetindo uma mentira, di-
zendo que o equipamento 
será vendido a estrangeiros. 
Ela explicou que se trata, na 
verdade, de uma espécie de 
aluguel por cinco anos.

— Não há razão para essa 
chorumela, essa lenga-lenga 
da oposição — disse.

Em outubro, parte da capacidade do dispositivo deve ser arrematada pela iniciativa privada. Parlamentares dizem que restará pouco para programa de universalização da banda larga

Senadores fazem ressalvas a leilão de satélite

Aeronáutica: cessão não fere soberania

Aluguel de dispositivo 
impede universalização  
da banda larga, diz Viana

Para Ana Amélia, oposição 
espalha mentira sobre 
satélite geoestacionário 

O comandante da Aeronáutica, Nivaldo Luiz Rossato, fala aos senadores
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Fernando Collor conduz a audiência conjunta das Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional sobre o satélite geoestacionário brasileiro
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AS PRóxIMAS DUAS sema-
nas serão decisivas para a 
definição da reforma política 
no Congresso. 

O Senado analisa novas 
regras para o financiamento 
das campanhas, enquanto a 
Câmara discute o fim das coli-
gações nas eleições proporcio-
nais e uma cláusula de barreira 
para que as legendas tenham 
acesso ao Fundo Partidário e 
ao tempo de rádio e TV. Para 
valer nas eleições de 2018, as 
duas propostas precisam ser 
aprovadas nas duas Casas até 
7 de outubro.

Financiamento
Na terça-feira os senadores 

devem votar o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 206/2017, de 
Ronaldo Caiado (DEM-GO). O 
texto cria o Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
e acaba com a propaganda 
partidária e com o horário 
eleitoral gratuito no rádio e 
na TV. Pela proposta original, 
o dinheiro da compensação 
fiscal que a União paga às 
emissoras pela veiculação des-
ses programas seria repassado 
ao fundo.

— É a única proposta que 
não mexe no Orçamento do 
país. Ela simplesmente retira 
o tempo de rádio e televisão 
e a propaganda partidária e 
acresce multas junto ao Tri-
bunal Superior Eleitoral. Isso 
soma R$ 1,5 bilhão — explica 
o senador.

O relator, Armando Mon-
teiro (PTB-PE), apresentou 
um substitutivo ao projeto. 
Ele extingue a propaganda 
partidária no rádio e na TV, 
veiculada nos anos sem elei-
ções, mas mantém o horário 
eleitoral dos candidatos du-
rante as campanhas.

De acordo com o substituti-
vo, o fundo também receberia 
metade do valor das emendas 
impositivas apresentadas pe-
las bancadas de deputados e 
senadores ao Orçamento Geral 
da União nos anos eleitorais. 
A previsão é de que o fundo 
conte com R$ 3 bilhões em 
2018.

— Se foram gastos R$ 7,3 
bilhões na eleição passada, 
 estamos constituindo um 
fundo que representa menos 
de 40% dos gastos oficial-
mente declarados — explica 
 o senador.

Distribuição
O relator sugere ainda re-

gras para a distribuição do 
dinheiro: 2% seriam divididos 
igualitariamente entre todos 
os partidos registrados no 
TSE; 49%, de acordo com o 
percentual de votos obtidos na 

última eleição para a Câmara; 
34% na proporção do número 
de deputados federais; 15% 
na proporção do número de 
senadores.

O substitutivo também 
detalha a distribuição dos 
recursos dentro de cada par-
tido: 20% seriam divididos 
igualitariamente entre todos 
os candidatos a um mesmo 
cargo. Respeitado esse piso, 
as executivas nacionais po-
deriam decidir como repartir 
o restante do dinheiro.

O texto prevê uma regra geral 
para o caso de os comandos 
partidários não conseguirem 
chegar a um acordo sobre 
como dividir os recursos: 
50% iriam para as campanhas 
para presidente, governador e 
senador; 30% para deputado 
federal; e 20% para deputado 
estadual e distrital.

Limites
O substitutivo de Armando 

vai além do financiamento. 
O texto também estabelece 
limites para os gastos nas 
campanhas eleitorais de 2018.

No caso do primeiro turno, 
há duas situações. Em luga-
res onde houver apenas um 
turno nas últimas eleições, o 
limite seria de 70% do maior 
gasto declarado para o cargo. 
Onde houver dois turnos, 
o teto no primeiro turno de 
2018 seria de 50% do maior 
gasto declarado. No caso do 
segundo turno, o limite seria 
de 30%. Nas  cidades com até 
10 mil eleitores, R$ 100 mil 
para prefeito e R$ 10 mil para 
vereador.

Habilitação
O substitutivo cria ainda 

uma habilitação prévia dos 
candidatos. O objetivo é ve-
rificar a quitação eleitoral do 
cidadão que deseja disputar 
uma campanha. O prazo para 
obter a habilitação vai de 1º de 
fevereiro a 15 de março. O texto 
também fixa um novo prazo 
para as primárias partidárias: 
de 16 de maio a 30 de junho.

O relator também altera o 
tempo de campanha na TV 
para o segundo turno: 10 mi-
nutos para cada cargo. Outra 
mudança é no tempo total das 
inserções diárias: 15 minutos 
para cada cargo.

O texto prevê ainda exceções 
para as penas aplicadas contra 
integrantes de uma coligação. 
As sanções valem apenas para 
os partidos ou candidatos 
diretamente responsáveis 
pelos atos ilícitos. Elas não se 
estendem a outros partidos 
ou candidatos da coligação.

O substitutivo também re-
gula a propaganda na internet.  

O texto proíbe que terceiros 
façam o chamado impulsiona-
mento de conteúdo — espécie 
de publicidade paga nas redes 
sociais, mas permite que par-
tidos, coligações e candidatos 
usem esse tipo de ferramenta.

Fim das coligações
Além de votar  o  PL S 

206/2017, os senadores têm 
outro desafio pela frente: a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 282/2016 (nu-
meração na Câmara). 

O texto acaba com as coliga-
ções nas eleições de deputados 
e vereadores a partir de 2020 
e estabelece uma cláusula de 
barreira para o fundo parti-
dário e o tempo de rádio e TV.

A proposta está na Câma-
ra, onde já foi aprovada em 

 primeiro turno. 
O texto-base também pas-

sou em segundo turno, mas 
os deputados ainda precisam 
analisar os destaques apre-
sentados à PEC. A previsão é 
de que eles sejam votados na 
terça-feira.

Para a senadora Gleisi  
Hoffmann (PT-PR), a PEC 
deve acabar com os “partidos 
de aluguel”. 

— Se tivéssemos cláusula de 
barreira e parássemos de criar 
partido de aluguel para ajudar 
as grandes legendas, não terí-
amos esse festival de partidos 
aqui. Acho que agora a Câmara 
está fazendo isso, para haver 
partido de fato. Agora, para 
haver partido de fato, tem 
que haver  financiamento dos 
partidos.

Pelo calendário eleitoral, para que as mudanças entrem em vigor nas eleições de 2018, propostas devem ser aprovadas até o mês que vem

Senado e Câmara têm 15 dias para 
votar novas regras para as eleições 

Reguffe (sem 
p a r t i d o - D F ) 
criticou a cria-
ção de um fun-
do específico 
para financiar 
as campanhas 
eleitorais.

Para o senador, diante 
de tantas áreas com difi-
culdades, como saúde e  
educação, não é plausível 
que recursos que podem 
chegar a R$ 3,5 bilhões sejam 
destinados às campanhas.

Reguffe criticou ainda a 
proposta de transferir parte 
das emendas de bancada 
para a constituição deste 
fundo, já que, segundo o 
senador, existem outras 
prioridades neste momento 
de crise econômica:

V a n e s s a 
 G r a z z i o t i n 
(PCdoB-AM) 
afirmou ontem 
que a popula-
ção espera que 
a Câmara acate 
a nova denúncia contra o 
presidente Michel Temer, 
pelos crimes de obstrução 
de justiça e organização 
criminosa. Na quarta-feira, 
o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu enviar o 
processo para a análise dos 
deputados.

— Novamente a Câmara 
dos Deputados deverá ana-
lisar se autoriza ou não o 
presidente ser processado. 
Não há outro caminho a 
seguir que não seja esse.

Paulo Rocha 
(PT-PA) afir-
m o u  o n t e m 
que a possível 
privatização do 
sistema elétri-
co é mais um 
retrocesso do “governo 
ilegítimo” de Michel Temer.

Para o senador, o principal 
objetivo dessas vendas é 
fazer caixa para diminuir o 
deficit nas contas públicas:

Ele disse também que os 
rios do país vão virar um 
grande negócio para as em-
presas compradoras:

— Embora tenhamos 
gerenciamento de recursos 
hídricos, quem está na ponta 
sabe a importância do setor 
elétrico nessa questão. 

Reguffe critica 
possível fundo 
para campanhas

Denúncia contra 
Temer deve ser 
aceita, diz Vanessa

Paulo Rocha volta 
a reprovar venda 
da eletrobras 
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O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, afirmou 
ontem que a votação da 
reforma eleitoral no Senado 
deve ocorrer até 7 de outu-
bro — data-limite para que 
as mudanças entrem em 
vigor nas eleições de 2018.

— Se a Câmara votar os 
destaques na próxima terça-
-feira e encaminhar para 
o Senado, vou conversar 
com as lideranças para que 
a gente vote até o dia 7 de 
outubro.

Barreira
O Plenário da Câmara 

concluiu na quarta-feira a 
votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à 
Constituição que estabelece 
o fim das coligações para 
as eleições de deputados e 
vereadores a partir de 2020 
e cria cláusula de barreira 
para que legendas tenham 
acesso ao Fundo Partidário 
e tempo de rádio e TV.

O texto-base da PEC que 

trata desses temas também 
foi aprovado em segundo 
turno, mas os deputados 
deixaram os destaques para 
terça-feira. 

Somente depois dis-
so a  PEC poderá ser 
 encaminhada ao Senado, 
onde também terá de pas-
sar por duas votações em 
Plenário.

— Se a gente conseguir até 
terça-feira chegar a um con-
senso mínimo, é  possível 
aprovarmos. Vamos ver o 
que a Câmara aprovou e 
nós vamos fazer o que nós 
temos que fazer aqui. Ou 
suprimimos algum texto 
ou manteremos da forma 
como a Câmara aprovou. 
Eu não posso modificar, o 
Plenário só pode suprimir 
aquilo que foi encaminha-
do à Câmara — explicou 
Eunício, lembrando que 
se o Senado alterar a PEC, 
ela terá de voltar à Câmara.
Com Assessoria de Imprensa 

da Presidência do Senado

Eunício diz que reforma eleitoral 
será votada até 7 de outubro

Texto da Câmara precisa ser analisado, afima presidente do Senado
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