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Foro para julgamento de militar 
será analisado semana que vem

Os senadores não che-
garam a um acordo para 
votar ontem o projeto que 
transfere à Justiça Militar 
o julgamento de crimes de 
militares em missões de 
garantia da lei e da ordem. 

Alguns parlamentares de-
fenderam que a proposta 
seja mais debatida. O texto, 
que ontem passou pela 
Comissão de Relações Ex-
teriores, volta à pauta do 
Plenário na terça-feira.  7

Plenário deve 
decidir sobre 
Aécio Neves 
na terça-feira
Senadores marcaram votação sobre o ofício do 
Supremo Tribunal Federal que determina afastamento 
e recolhimento noturno do senador do PSDB

Depois de aprovarem 
o pedido de urgên-
cia na tramitação do 

documento, os parlamenta-
res transferiram a votação 
a pedido do líder do PSDB, 
Paulo Bauer. Os senadores 
ponderaram que a situação 
deve ser tratada com pru-
dência para evitar conflito 
entre os Poderes.

Alguns parlamentares 
entendem que a decisão do 

Supremo Tribunal Federal 
é inconstitucional e outros 
sugerem uma solução ne-
gociada. Há ainda os que 
avaliam que a decisão do 
Judiciário deva ser apenas 
obedecida.

Ontem o Conselho de Éti-
ca do Senado recebeu uma 
petição do PT para abertu-
ra de processo disciplicar 
contra Aécio por quebra de 
decoro parlamentar.   2

Audiência discute 
papel internacional 
do Brasil  7

Porte de armas por 
servidor público é 
tema de audiência  3

Adiada reunião do 
Conselho de Ética 
sobre Lindbergh  2

Para o TCU, planos 
do governo têm 
poucas metas  4

Cientistas pedem 
cuidado na terapia 
com célula-tronco  6

Comissão defende 
hidrovia que 
cruze o Mercosul  7

Rádios afirmam não ter dinheiro para pagar Ecad

MP que reorganiza Executivo chega ao Senado

Representantes das rádios comunitárias 
afirmaram ontem, durante audiência pública 
da Comissão Senado do Futuro, que esse tipo 
de emissora não tem condição de pagar direi-
tos autorais ao Ecad, órgão responsável por 
recolher o dinheiro de apresentação pública 
de obras artísticas. Segundo eles, as rádios 
comunitárias não têm fins lucrativos, por 
isso não têm dinheiro para pagar esse direito.

No fim de 2013, o Superior Tribunal de 

Justiça determinou que os direitos autorais 
provenientes de reprodução pública de obras 
artísticas são devidos independentemente 
da obtenção de lucro por quem a executa.

O senador Hélio José disse que vai apresentar 
projeto de lei para isentar as rádios comuni-
tárias da cobrança do Ecad. Estima-se que no 
Brasil existam quase 5 mil rádios comunitárias. 
Elas fazem serviço de radiodifusão sonora para 
atender comunidades específicas.  8

A medida provisória que reestrutura a admi-
nistração do Poder Executivo federal chegou 
ontem ao Senado e perderá a vigência se não for 
votada até 11 de outubro. Entre as mudanças, 

a MP dá status de ministério à Secretaria-Geral 
da Presidência. Emenda da Câmara estabelece 
que será da Casa Civil a competência para 
demarcar terras quilombolas.  3

Ratificado 
acordo para 
centro que 
incentiva pesca

Especialistas 
pedem mais 
recursos para 
banda larga

O acordo internacional 
que criou o Centro para 
Serviços e Assessoramento 
sobre a Comercialização 
de Produtos Pesqueiros na 
América Latina e Caribe 
(InfoPesca) foi ratificado 
ontem com a aprovação 
pelo Plenário de projeto 
de decreto legislativo. O 
objetivo é promover e de-
senvolver o setor.  3

Em audiência da Comis-
são de Ciência e Tecnolo-
gia, especialistas disseram 
que o investimento em 
banda larga é fundamental 
para reduzir a desigualda-
de digital no país. A reunião 
discutiu a Política Nacional 
de Banda Larga e o futuro 
da internet das coisas: a co-
nectividade de todo tipo de 
aparelho à rede mundial.  5

Presidente da comissão, Hélio José diz que as rádios comunitárias são essenciais para promoção da cultura popular

Comissão de Relações Exteriores, presidida por Collor, enviou texto ao Plenário

Eunício Oliveira preside sessão, entre Humberto Costa e Omar Aziz (D): medida deve ser votada até 11 de outubro

Lídice da Mata fala sobre recursos para ensino, ao lado de Fátima Bezerra (de cinza)

Fundeb precisa ser permanente, 
defendem senadoras em debate

As senadoras Lídice da 
Mata e Fátima Bezerra 
defenderam, em ciclo de 
debates sobre educação 
em Salvador, que os recur-

sos para o Fundeb sejam 
garantidos em orçamen-
to, conforme proposta de 
emenda à Constituição que 
tramita no Senado.  8



Brasília, sexta-feira, 29 de setembro de 20172

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

Foi cancelada a reunião do 
Conselho de Ética da terça-
-feira que estava marcada 
para decidir sobre a denúncia 
contra o senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ). O anúncio 
foi feito pelo presidente do 
conselho, senador João Al-
berto Souza (PMDB-MA), 
que ainda não divulgou a 
nova data da reunião.

O colegiado tem de decidir 
sobre parecer do relator, Air-
ton Sandoval (PMDB-SP), que 
pede a abertura de processo 
disciplinar contra o senador 
petista por perturbação da or-
dem durante uma reunião do 
conselho, ocorrida em agosto. 
O relator acolheu parcialmen-
te a denúncia apresentada 
por José Medeiros (PSD-MT), 
que também acusava Lin-
dbergh Farias por abuso de 
prerrogativas parlamentares 
e imputação de ofensas. Mas 
o relator rejeitou essas duas 
acusações.

No dia 8 de agosto, o Con-
selho de Ética analisava uma 
representação contra seis 
senadoras que ocuparam a 
mesa do Senado durante a vo-
tação da reforma trabalhista. 
De acordo com o relator, as 
notas taquigráficas e vídeos 
da reunião demonstram 
haver indícios de que Lind-
bergh perturbou a ordem da 
reunião. Para ele, o conselho 
deve, assim, instaurar proces-
so disciplinar para apurar a 
conduta do petista.

“Espera-se do mandatário 
popular postura republicana 
compatível com a magnitude 
democrática do mandato que 
ocupa, alinhado à nobreza da 
representatividade do povo 
brasileiro ou do Estado fede-
rativo. Esse comportamento 
pressupõe uma atuação 
decorosa, dentro e fora das 
dependências legislativas”, 
afirma Airton Sandoval em 
seu relatório.

Foi lido em Plenário ontem 
o comunicado do senador 
Roberto Rocha, do Maranhão, 
sobre o seu desligamento 
do PSB. 

O senador informou que 
assinará a ficha de filiação ao 
PSDB.  Roberto Rocha tomou 
posse em 2015 e seu mandato 
vai até 2023.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, participou 
na quarta-feira do lança-
mento da segunda versão 
de vade mecum organizado 
pelo senador Elmano Férrer 
(PMDB-PI). A publicação re-
úne, em mil páginas, 28 obras 
de direito, entre códigos, esta-
tutos e a Constituição. O livro 
será fornecido gratuitamente 
a estudantes e interessados.

A obra é importante para 
estudantes universitários, 
principalmente na área do 
direito, que requer uma bi-
blioteca significativa de obras 
para consulta, disse Elmano. 
Eunício elogiou a iniciativa.

Os interessados em receber 
a publicação poderão se ca-
dastrar pelo site de Elmano.

Da Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado

FICOu PARA TERçA-FEIRA 
a votação do Plenário do 
Senado sobre a decisão da 
Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que, 
por 3 votos a 2, afastou Aécio 
Neves (PSDB-MG) do exercí-
cio do mandato e determinou 
o recolhimento noturno do 
senador em casa. Ontem foi 
aprovado requerimento de 
urgência para análise da ques-
tão, mas a pedido do líder do 
PSDB, Paulo Bauer, a análise 
do ofício encaminhado pelo 
STF foi adiada.

Vários senadores ponde-
raram que a situação é grave 
e deve ser tratada com pru-
dência para evitar conflito 
entre os Poderes Legislativo e 
Judiciário. Alguns defenderam 
que o afastamento não tem 
respaldo na Constituição e 
pediram a votação imediata. 
Outros preferem articular com 
o STF um entendimento.

Constituição
O artigo 53 da Constituição 

federal prevê a prisão para 
parlamentares apenas em 
caso de “flagrante delito de 
crime inafiançável”. Ainda 
conforme esse artigo, a pri-
são de um congressista tem 
de ser referendada pela Casa 
Legislativa que ele representa. 
O recolhimento noturno deter-
minado pela Primeira Turma 
equivaleria, no entendimento 
de parte dos senadores, a um 
regime de prisão semiaberto, 
no qual um condenado traba-
lha de manhã e retorna para a 
penitenciária à noite.

Jorge Viana (PT-AC) argu-
mentou que não há consenso 
sobre o afastamento nem 
mesmo no STF.

— Não há previsão na Cons-
tituição para o afastamento 
do senador. Não é decisão do 
Supremo, mas de uma turma 
do Supremo por 3 votos a 2. O 

adiamento é uma oportunida-
de de buscar a decisão do seu 
Pleno em caráter excepcional. 
Há profunda divergência entre 
membros do STF. Essa decisão 
coloca o país à beira de uma 
crise institucional.

Lasier Martins (PSD-RS) 
concordou com o adiamento 
da discussão por acreditar 
que a situação é grave e que 
a prudência ajuda a evitar um 
conflito institucional entre 
Senado e STF. Mas lembrou 
que a Constituição garante 
que os membros do Congresso 
não poderão ser presos, salvo 
em flagrante.

— Dizer que recolhimento 
à noite não é prisão é eufe-
mismo.

Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) pediu que o STF 
analise com urgência a ação 
direta de inconstituciona-
lidade (ADI), proposta por 
PP, PSC e Solidariedade, 
pedindo à Corte que decida 
sobre a possibilidade ou não 
do afastamento de mandato 
parlamentar por meio de ato 
cautelar determinado por 
aquela Casa.

Conselho de Ética
O Conselho de Ética rece-

beu ontem uma petição do 
PT requerendo abertura de 
procedimento disciplinar para 
verificação de quebra de de-
coro parlamentar de Aécio. A 
petição será deliberada assim 
que o presidente do Conse-
lho, o senador João Alberto 
Souza (PMDB-MA), tomar 
conhecimento — o que está 
previsto para próxima semana. 
Humberto Costa (PT-PE) havia 
comunicado em Plenário que 
o partido faria isso.

Cristovam Buarque (PPS-
-DF) avaliou que o Senado 
demorou a decidir sobre a 
questão ao não abrir processo 
no Conselho de Ética:

— Demos chance ao Judici-
ário de aparecer como quem 
salvaguarda a moral.

Medidas cautelares
Outros parlamentares en-

tendem que o Senado não 
deveria deliberar sobre a 
decisão da Primeira Turma 
do tribunal. Eles sustentam 
que as medidas cautelares 
impostas ao senador estão 
previstas no Código de Proces-
so Penal (CPP). Os senadores 
Alvaro Dias (Podemos-PR) e 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
defenderam que a questão 
seja decidida pelo próprio 
Supremo. Segundo Randolfe, 
o Senado pode abrir uma crise 
institucional se derrubar a 
decisão judicial:

— Decisão judicial se cum-
pre. Compreendemos que isso 
é tema de deliberação do STF. 
Temos que dar tempo para 
o Supremo decidir — disse 
Randolfe.

Para Renan Calheiros 
(PMDB-AL), o Senado deve-
ria ter votado o ofício ainda 
na quinta-feira.

— Cada dia são horas e 
minutos de reafirmação da 
separação dos Poderes.

O afastamento de Aécio 
Neves foi concedido na ter-
ça-feira atendendo a uma 
medida cautelar pedida pela 
Procuradoria-Geral da Re-
pública no inquérito em que 
o tucano foi denunciado por 
corrupção passiva e obstrução 
de Justiça, com base nas dela-
ções premiadas dos donos da 
empresa J&F. 

Na avaliação de Paulo Bauer, 
todos os senadores deveriam 
participar do debate.

— Tenho a convicção de 
que o voto de cada um deve 
esclarecer para a opinião pú-
blica o que o Senado pensa a 
respeito das decisões do STF 
neste sentido.
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Senado decide na terça-feira 
sobre afastamento de Aécio 
Plenário discutiu a decisão da Primeira Turma do STF, que afastou o senador tucano e determinou que 
ele se recolha em casa à noite. A pedido do líder do PSDB, a decisão ficou para a semana que vem

 `Plenário  Pronunciamentos
9h Sessão não deliberativa, destinada a 
pronunciamentos de senadores em Ple-
nário e avisos da Mesa.

 `estatuto do trabalho  debate
9h Ciclo de debates sobre Normas Gerais 
de Tutela do Trabalho e a proposta de ela-
boração de uma nova CLT.

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SESSão on-LinE 

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  
no endereço: http://bit.ly/agendaLegislativa

agenda

Participe: http://bit.ly/audienciainterativa
• Alô Senado: 0800 612211
Acompanhe: • Portal e-Cidadania: senado.leg.br/ecidadania
• Facebook: senadofederal • Twitter: @agencia_senado
• TV: senado.leg.br/TV

AUdiênCiAS inTERATiVAS

Conselho de Ética adia votação 
de parecer sobre Lindbergh

Roberto Rocha anuncia que 
deixa o PSB e vai para o PSdB

Eunício participa de lançamento 
de livro organizado por Elmano

Plenário do Senado, em sessão que aprovou urgência para a discussão do afastamento do senador Aécio Neves 
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CHEGOu ONTEM AO Plenário 
a medida provisória que rees-
trutura a organização admi-
nistrativa do Poder Executivo 
federal. A MP 782/2017 precisa 
ser votada até 11 de outubro, 
quando perde a vigência.

Entre as mudanças promo-
vidas pela MP está a garantia 
de status de ministério para a 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República. Outra alteração 
é a vinculação da Secretaria 
de Aquicultura e Pesca à Pre-
sidência da República. Antes, a 
secretaria era ligada ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

Modificada na comissão mis-
ta que a analisou, a MP passou 
a tramitar como o projeto de lei 
de conversão (PLV 30/2017). 
Em Plenário, a Câmara aprovou 
emenda estabelecendo que a 
competência para demarcar 

terras quilombolas é da Casa 
Civil, e não do Ministério dos 
Direitos Humanos.

Outra emenda aprovada na 
Câmara determina ao Minis-
tério dos Direitos Humanos 
que adote como diretrizes os 
princípios estabelecidos na 
Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de 
São José da Costa Rica), de 
1969. A convenção estipula que 
o “direito à vida deve ser prote-
gido, pela lei e em geral, desde 
o momento da concepção”.

A MP deu à Secretaria-Geral 
da Presidência da República 
o status de ministério. Isto 
garante a Moreira Franco, hoje 
ministro-chefe da Secretaria, 
foro por prerrogativa de fun-
ção.  A MP também dá status 
de ministro a outras autorida-
des: aos chefes da Secretaria 
de Governo, do Gabinete de 

Segurança Institucional e da 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República, ao advogado-
-geral da união, e ao presidente 
do Banco Central.

A MP autoriza a extinção de 
cargos e cria outros. É reduzido 
o número de órgãos vinculados 
à Presidência da República, 
que passam a ser cinco: Casa 
Civil, Secretaria de Governo, 
Secretaria-Geral, Gabinete 
Pessoal do Presidente da Repú-
blica e Gabinete de Segurança 
Institucional.

São criados pela MP nove 
órgãos de assessoramento ime-
diato ligados ao presidente da 
República. Entre eles, o Conse-
lho de Governo, o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social, o Conselho Nacional 
de Política Energética e a Ad-
vocacia-Geral da união (AGu).

Com Agência Câmara

Medida provisória que reestutura a administração do governo federal, com mudanças como a garantia 
do status de ministério para a Secretaria-Geral da Presidência, deve ser votada até 11 de outubro
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Senado recebe MP que muda 
organização do Executivo

Produção pesqueira do país cresce mais de 3% ao ano, diz relatório

Presidente do Senado, Eunício Oliveira recebeu ontem a medida que modifica a administração do governo

O Plenário do Senado 
aprovou ontem o Projeto de 
Decreto Legislativo (PDS) 
11/2017, que ratifica o acor-
do internacional criando 
o Centro para Serviços e 
Assessoramento sobre a 
Comercialização de Produtos 
Pesqueiros na América Latina 
e Caribe (InfoPesca).

O objetivo é ajudar gover-
nos, associações setoriais e 
empresas em assuntos rela-
cionados ao desenvolvimento 
da pesca e da aquicultura, 
como o assessoramento so-
bre especificações técnicas 
exigidas pelos consumidores 
internacionais, a promoção 
de intercâmbio tecnológico 
e comercial entre os países, 
e pesquisas sobre espécies e 
produtos.

O relatório favorável na 
Comissão de Relações Ex-
teriores (CRE), de Fernando 
Bezerra Coelho (PMDB-PE), 
cita o aumento expressivo 
da produção pesqueira no 
Brasil, de mais de 3% ao ano 
desde 1961.

De acordo com dados 
oficiais, o país produz cerca 
de dois milhões de tonela-
das de pescado, sendo 40% 
cultivados. Gera riqueza 
de R$ 5 bilhões, mobiliza 
800 mil profissionais, entre 
pescadores e aquicultores. 
Além disso, responde por 3,5 
milhões de empregos diretos 
e indiretos.“O potencial é 
imenso, podendo o Brasil 
tornar-se um dos maiores 
produtores mundiais de 
pescado”, argumenta o relator.

O Dia Nacional da Micro e 
Pequena Empresa será cele-
brado em sessão especial do 
Senado na quinta-feira às 9h. 
A data refere-se à criação do 
Estatuto da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno 
Porte. O pedido de realização 
da sessão é do senador José 
Pimentel (PT-CE).

Essas empresas movimen-
tam mais de 25% do PIB bra-
sileiro e empregam 52% dos 
trabalhadores com carteira 
assinada, segundo dados de 
2014 do Sebrae. Estima-se 
que no Brasil já existam cerca 
de 9 milhões de empresas de 
pequeno porte.

Para Pimentel, a sessão 
será uma oportunidade de 
lembrar a data “analisando 
as conquistas realizadas 

e debatendo as principais 
dificuldades do setor para 
que ele seja cada vez mais 
fortalecido e respeitado como 
um importante pilar do nosso 
desenvolvimento”.

A lei atual define como 
micro a empresa que tem 
faturamento anual de até R$ 
360 mil e, como pequenas, as 
que faturam entre R$ 360 mil 
e R$ 4,8 milhões. 

Já para o Sebrae, micro-
empresa é a que emprega 
até nove pessoas, no caso do 
comércio e serviços, ou até 
19, nos setores industrial e 
de construção. 

E as pequenas empresas 
são as que empregam de 10 
a 49 pessoas, no caso de co-
mércio e serviços, e de 20 a 99 
pessoas, nos demais setores.

A criação, pelo Ministério 
do Trabalho, de uma comis-
são de juristas para elaborar 
nova consolidação das leis 
trabalhistas será tema de 
audiência hoje da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH).

Foram convidados repre-
sentantes de centrais sindi-

cais. O requerimento é do 
senador Paulo Paim (PT-RS). 
O debate é uma iniciativa 
é da subcomissão da CDH 
criada para tratar da reforma 
trabalhista.

Aprovado acordo que cria 
centro de incentivo à pesca

Sessão especial vai celebrar dia 
da micro e pequena empresa

nova consolidação das leis 
trabalhistas em audiência hoje

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate

uma audiência pública 
deverá debater o projeto que 
autoriza o porte de arma a 
diversas categorias do ser-
viço público. Após a leitura 
do relatório de Hélio José 
(PMDB-DF), pela aprovação  
da proposta (PLC 30/2007) na 
Comissão de Relações Exte-
riores (CRE), foi concedida 
vista coletiva. A sugestão de 
tempo para análise foi feita 
pelo presidente do colegiado, 
Fernando Collor (PTC-AL). 

Pelo texto, do deputado 
Nelson Pellegrino (PT-BA), 
os oficiais de Justiça, os peri-
tos médicos da Previdência, 
os defensores públicos e os 
auditores tributários e avalia-
dores do Poder Judiciário dos 
estados terão direito a porte 
de arma de fogo.

A arma poderá ser particu-
lar ou fornecida pelo poder 
público, podendo também 
ser utilizada fora do horário 
de serviço. Isso, no entanto, 
desde que o servidor com-
prove aptidão psicológica e 

capacidade técnica no ma-
nuseio desse tipo de aparato.

A partir de uma sugestão do 
líder do governo, Romero Jucá 
(PMDB-RR), a CRE decidiu 
realizar a audiência, em data a 
ser definida. Fernando Bezer-
ra Coelho (PMDB-PE) apre-
sentou as razões do governo 
para discordar da proposta. 
Segundo o senador, a maioria 
das categorias citadas no pro-

jeto “não exercem atividades 
ligadas à segurança pública, e 
nem estão submetidas a riscos 
contínuos e recorrentes”.

Além disso, disse o senador, 
o governo considera que os 
auditores tributários estadu-
ais já possuem esse direito de 
acordo com a Lei 10.826/2003 
(que trata dos auditores fiscais 
e dos analistas tributários).

— Mais do que isso, o go-
verno avalia essa proposta 
como inócua no que tange 
à intimidação. Ela traz ainda 
mais insegurança a esses 
agentes, tornando-os alvos 
potenciais de criminosos atrás 
de armas — disse Coelho.

Alguns senadores declara-
ram apoio ao PLC 30/2007, 
como Ana Amélia (PP-RS) e 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA), que 
pediu a Collor que a audiência 
seja realizada brevemente.

Para Lasier Martins (PSD-
-RS), pelo menos os oficiais 
de Justiça devem ser contem-
plados com o direito ao porte 
de armas.

Comissão debaterá porte de arma no serviço público

Fernando Bezerra Coelho disse que 
o governo é contrário à proposta
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Mães poderão registrar 
como naturalidade na certidão 
de nascimento de bebês o mu-
nicípio de residência delas, e 
não mais obrigatoriamente o 
local do parto. É que o permite 
a Lei 13.484/2017, sancio-
nada terça-feira e publicada  
quarta-feira no Diário Oficial 
da União. Antes, a lei previa 
apenas a possibilidade de re-
gistro de onde ocorreu o parto 
como naturalidade da criança. 
A nova legislação, que muda 
a Lei de Registros Públicos, 
permite que pais residentes 
em pequenas cidades, que 
não possuem maternidades, 
possam ter como naturalidade 
dos filhos o local com o qual 
mantêm laços afetivos e não 
aquele ao qual precisaram ir 
para fazer o parto. A estimativa 
é de que 41% dos municípios 
se enquadrem nessa situação. 

A nova lei tem origem no 
Projeto de Lei de Conversão 
(PLV) 24/2017 (decorrente da 
Medida Provisória 776/2017), 
aprovado no Senado em 23 de 
agosto e sem modificações na 
Câmara no dia 5. Para a rela-
tora, Regina Sousa (PT-PI), o 
texto é meritório.

— Essa MP é importante 
porque mexe com a autoesti-

ma das pessoas. Além disso, 
os prefeitos acreditam que 
essa mudança pode ajudar a 
aumentar a parcela do Fundo 
de Participação dos Municí-
pios — afirmou a senadora.

Emendas
Foi mantida emenda à me-

dida provisória que permite 
a cartórios prestar, mediante 
convênio, serviços à popu-
lação, como a emissão de 
carteiras de identidade ou 
de trabalho. Esses convênios 
independem de homologação 
e serão firmados por entidades 
de classe dos cartórios.

Outra emenda mantida foi 
a que especifica os casos em 
que é permitida a correção 
pelo cartório de registro civis 
em geral (nascimento, óbito, 
casamento) sem prévia auto-
rização judicial ou manifes-
tação do Ministério Público. 
Essa correção poderá ser feita 
nos casos de erros evidentes, 
transposição errônea dos ele-
mentos constantes em ordens 
e mandados judiciais, termos 
ou requerimentos; inexatidão 
na numeração de documentos 
e da data do registro, ausência 
de indicação do município 
relativo ao nascimento ou 

naturalidade do registrado, 
ou elevação de distrito a mu-
nicípio ou alteração de suas 
nomenclaturas. Se o erro for 
por conta do cartório, não 
poderão ser cobradas taxas.

O parecer do Ministério 
Público só será solicitado 
pelo oficial do cartório se ele 
suspeitar de fraude, falsidade 
ou má-fé nas declarações ou 
na documentação apresenta-
da. Terá ainda de indicar, por 
escrito, os motivos da suspeita.

Óbito
Foi mantida a emenda que 

permite o registro do faleci-
mento na cidade de residência 
da pessoa que morreu, facili-
tando o processo de obtenção 
do atestado de óbito quando 
este ocorrer em cidade dife-
rente. A legislação previa que 
apenas o oficial de registro do 
lugar do falecimento poderia 
emitir o atestado necessário ao 
sepultamento. O que acontecia 
era que a família da pessoa que 
morreu ao fazer tratamento 
distante do local de residência 
precisava voltar à localidade 
onde ocorreu a morte para 
conseguir o registro após já ter 
retornado com o corpo para a 
cidade do falecido.

A COMISSãO MISTA de 
Orçamento (CMO) discutiu 
ontem o Relatório de Políticas 
e Programas de Governo com 
o secretário-geral de Controle 
Externo do Tribunal de Con-
tas da união (TCu), Cláudio 
Castello Branco. O documento 
vai auxiliar o Congresso a fis-
calizar os investimentos em 
políticas públicas presentes 
tanto no Orçamento da união 
de 2018 como nos planos 
plurianuais.

um dos resultados levanta-
dos pelo TCu foi que 70% dos 
planos plurianuais não estabe-
lecem metas intermediárias, 
o que dificulta a fiscalização 
por parte do Poder Legislativo 
ano a ano. Para Castello Bran-
co, a iniciativa vai estreitar a 
colaboração entre o TCu e o 
Congresso Nacional.

— Há muito que queríamos 
nos aproximar mais do Con-
gresso. O principal meio de 
comunicação que temos são os 

nossos relatórios e a principal 
porta de entrada é a CMO. E o 
meio mais importante é o Or-
çamento. Então, este relatório 

visa especificamente atender 
a essa necessidade perma-
nente que temos de auxiliar o 
Congresso permanentemente 

— explicou o secretário-geral  
de Controle Externo do TCu.

Para o senador Dário Berger 
(PMDB-SC), presidente da co-

missão, o Orçamento de 2018 
precisa focar na Previdência e 
nos juros.

— Não precisa ter nem 
uma inteligência mediana 
para saber onde efetivamente 
precisamos mexer. Primeiro 
são os juros exorbitantes que 
estamos pagando e que con-
somem a riqueza nacional e, 
infelizmente, é a situação que 
temos para o momento, além 
da Previdência — apontou o 
senador.

Segundo o TCu, 67% dos mi-
nistérios não têm condições de 
acompanhar o desempenho e 
os resultados dos programas 
implantados. 

O relatório apresentou a 
análise de sete políticas pú-
blicas, como o portal único do 
comércio exterior, a Política 
Nacional de Telecomunica-
ções, o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) e 
ações na área de saúde para 
o controle da sífilis.

Faltam metas em planos do governo, diz TCU

Marcelo Gomes e Cláudio Castello Branco, do TCU, ouvem o presidente da CMO, senador Dário Berger 

Comissão vai debater economia de baixo carbono na terça-feira

CPi mista ouve na terça Luciano 
Coutinho, ex-presidente do BndES

Audiência vai discutir regularização 
fundiária na Amazônia Legal

A Comissão Mista Perma-
nente de Mudanças Climáticas 
promove na terça-feira audi-
ência pública interativa para 
debater a economia de baixo 
carbono, que incentiva a redu-
ção da emissão de poluentes 
e a geração de energia limpa. 

Para o debate, foram convi-

dados o coordenador do Pro-
jeto PMR Chinês, Liu Wenbo; 
o diretor-geral da MexiCO2 
Plataforma Mexicana de 
Carbono, Eduardo Piquero; e 
o chefe da Divisão de Fiscali-
zação da Superintendência do 
Meio Ambiente do Governo do 
Chile, Juan Pablo Rodriguez.

O debate também con-
tará com a participação do 
secretário-executivo do Fó-
rum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas, Alfredo Sirkis e do 
especialista Ludovino Lopes.

A CPI mista da JBS ouve na 
terça-feira, às 9h, o ex-pre-
sidente do BNDES Luciano 
Coutinho, e o representante 
dos acionistas minoritários 
da empresa, Márcio Lobo.

Antes de ouvir os depoi-
mentos, a CPI deverá votar 
requerimentos pela convo-
cação da ex-advogada da 
JBS, Fernanda Tórtima e do 
ex-presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), Vinícius 
Marques de Carvalho.

Em áudio, o empresário 
Joesley Batista diz que Fer-
nanda era contrária à citação 
do ex-ministro da Justiça José 
Eduardo Cardozo e de minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) em sua delação.

Carvalho, por sua vez, 
deverá ser chamado a escla-
recer a atuação do Cade em 
processos que envolvem as 
empresas JBS e J&F.

Na quarta-feira, a CPI mis-
ta tomará os depoimentos 
do advogado do grupo JBS, 
Willer Tomaz de Souza, e do 
procurador do Ministério 
Público Federal, Ângelo 
Goulart Villela.

Infiltração
De acordo com Joesley 

Batista, Tomaz de Souza teria 
agido com a finalidade de 
cooptar Villela para agir como 
infiltrado na Operação Gre-
enfield, da Polícia Federal, 
em troca de recebimento de 
suborno com origem na JBS.

A situação atual e o plane-
jamento para a regularização 
fundiária na Amazônia Legal 
devem ser discutidos pela 
Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária (CRA) na 
terça-feira, às 11h. O pedido 
de audiência é de Ivo Cassol 
(PP-RO). A regularização 
fundiária objetiva promo-
ver a agricultura familiar e 
afastar o risco de fraude e 
falsificação de títulos de pro-
priedade em terras públicas. 
O Projeto Amazônia Legal é 
direcionado para planejar e 
promover o desenvolvimento 
socioeconômico da região.

Cassol destaca que a comis-
são pode, após discussão do 
tema, avaliar a propositura 

de ações legislativas que 
permitam dar celeridade, 
objetividade e desburocra-
tização nos processos de re-
gularização, principalmente 
na Amazônia legal.

Para a reunião, foram 
convidados representantes 
da Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário 
(Sead), do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) e do Progra-
ma Terra Legal. A audiência 
será interativa e acontecerá 
no Anexo II, Ala Senador 
Alexandre Costa, plenário 7.

Bebê poderá ser registrado onde mora a família 

Segundo documento do tribunal, 70% dos planos plurianuais não têm metas intermediárias, o que dificulta fiscalização do Congresso. Relatório pode ajudar atuação do Legislativo
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O INVESTIMENTO EM ban-
da larga é fundamental para 
reduzir a desigualdade digital 
no país. Essa foi a conclusão 
unânime dos especialistas ou-
vidos na Comissão de Ciência 
e Tecnologia (CCT) ontem. 
A reunião discutiu a Política 
Nacional de Banda Larga e o 
futuro da chamada internet 
das coisas, termo que designa 
a conectividade de todo tipo 
de aparelho à rede mundial.

Vários números que evi-
denciam essa desigualdade 
foram apresentados. Pouco 
mais da metade dos brasilei-
ros tem acesso à banda larga. 
A velocidade média é de 6,8 
Mbps (megabits por segundo), 
abaixo da média mundial, que 
é de 7,2 Mbps. Nas escolas pú-
blicas, a média cai ainda mais, 
para 3 Mbps. O resultado é que 
os mais pobres só acessam a 
internet pelo telefone celular, 
limitando-se a aplicativos 
como Facebook e WhatsApp.

Menos impostos
Os representantes das ope-

radoras defenderam redução 
de impostos e a aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara 

(PLC) 79/2016, do deputado 
Daniel Vilela (PMDB-GO), 
que muda a modalidade de 
outorga de serviços de teleco-
municações de concessão para 
autorização, em troca de com-
promissos de investimento. 
Segundo o diretor de Relações 
Institucionais da Telefônica/
Vivo, Enylson Camolesi, o 
aparato regulatório brasileiro 
se baseia na telefonia de voz, 
que está em declínio.

— Queremos a migração da 
concessão para autorização, e 
desonerações revertidas em 
investimento.

Ele aplaudiu decisão do 
Tribunal de Contas da união 
(TCu), liberando a Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) para firmar 
acordo com a Telefônica/
Vivo, convertendo multas em 
investimentos.

Regulamentação
 A conselheira Flávia Lefèvre 

Guimarães, da associação de 
defesa do consumidor Pro-
teste, disse “rechaçar” o PLC 
79/2016. Para ela, seria impor-
tante aplicar a regulamentação 
já existente — por exemplo, 

usando efetivamente o Fun-
do para o Desenvolvimento 
Tecnológico das Telecomuni-
cações (Funttel) e o Fundo de 
universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) 
para os fins para os quais 
foram criados:

— A proposta é pontual, 
circunstancial, não altera 
questões fundamentais que 
têm emperrado o investi-
mento. Temos bilhões de 
reais recolhidos para Funttel 
e Fust que, caso o governo 
atendesse o que está expres-
samente previsto na Lei Geral 
de Telecomunicações (Lei 
9.472/1997), a gente poderia 
usar para todos os serviços.

O  diretor de Relações Ins-
titucionais da TIM, Leandro 
Guerra, propôs que a priori-
dade das políticas públicas 
seja o backhaul, conexão in-
termediária entre o backbone, 
a “autoestrada” que leva a fibra 
ótica às maiores cidades do 
país, e a “última milha”, a liga-
ção final que leva a banda larga 
às casas. Ele deu o exemplo 
do Acre, onde o backbone da 
TIM chega a Rio Branco, mas 
falta um backhaul que leve 

a banda larga a municípios 
como Xapuri.

O senador Jorge Viana (PT-
-AC), responsável na CCT pela 
avaliação da Política Nacional 
de Banda Larga, anunciou para 
segunda-feira um encontro 
em Rio Branco com os repre-
sentantes das empresas do 
setor, e o início de testes na 
capital acriana da cobertura 
da frequência de 700 Mhz, que 
amplia a capacidade do 4G.

Conectividade
O diretor do Departamento 

de Banda Larga do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações, Artur 
Coimbra, apresentou o Plano 
Nacional de Conectividade, 
que está sendo elaborado 
pelo Executivo para substituir 
os decretos que hoje regulam 
as políticas públicas do setor. 
uma minuta da proposta irá 
a consulta pública, provavel-
mente na primeira quinzena 
de outubro. Serão priorizados, 
segundo ele, os municípios 
que tenham maior número de 
habitantes e estejam menos 
conectados, a maioria nas 
Regiões Norte e Nordeste.  

Analista de infraestrutura 
do ministério, Guilherme de 
Paula falou sobre o trabalho da 
Câmara de Internet das Coisas, 
colegiado que reúne mais de 
50 instituições. Está previsto 
para a próxima semana, em 
São Paulo, o lançamento do 
Plano Nacional de Internet 
das Coisas.

Banda larga móvel
 O vice-presidente de Pes-

quisa e Desenvolvimento 
do Centro de  Pesquisa e 
Desenvolvimento em Teleco-
municações (CPqD), Alberto 
Paradisi, criticou a prioridade 
dada à banda larga móvel, em 
detrimento da fixa:

— Na taxa atual de cresci-
mento, se deixar que o setor 
privado resolva, o Brasil vai 
levar de 30 a 40 anos para 
incluir 80% a 90% da sua 
população. Temos tempo de 
aguardar isso? Como avançar? 
Reconhecendo o problema. 
Se o Brasil quiser resolver 
seu problema de longo pra-
zo, tem que investir em fibra 
ótica. O metro de fibra custa 
menos que o cobre — afirmou 
Paradisi.

Lídice da Mata (PSB-BA) 
manifestou-se na quarta-
-feira contra a redução da 
maioridade penal e pediu 
que o Congresso Nacional e 
o governo federal assumam 
a responsabilidade de zelar 
pela infância,  adolescência e 
juventude.

A senadora contestou argu-
mentos usados para defender 
a redução da maioridade 
 penal, entre eles o de que 
prender adolescentes reduz 
a violência. De acordo com 
ela, apenas 1% de todos os 
crimes e 0,5% dos homicídios 
no Brasil foram cometidos por 
adolescentes.

Lídice também afirmou que 
é um mito dizer que jovens 
que cometem crimes ficam 
impunes.

Paulo  Paim 
(PT-RS) disse 
que soube da 
intenção do Mi-
nistério do Tra-
balho de criar 
uma comissão especial de 
juristas para discutir uma 
nova Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). O senador 
disse estranhar essa iniciativa, 
já que o discurso do governo 
era de que a recente reforma 
trabalhista “era uma legislação 
moderna”. 

Paim lembrou que foi criada 
a Subcomissão Temporária 
do Estatuto do Trabalho, cuja 
missão é construir, segundo 
ele, “um estatuto ou uma CLT, 
o nome não importa, para nos 
contrapormos àquilo que foi 
votado”. 

Renan Calhei-
ros (PMDB-AL) 
afirmou que Ala-
goas passa por 
um momento 
de esperança aos 
200 anos de sua emancipação 
política, em parte fruto da ação 
social e do incremento da 
infraestrutura realizada pelo 
governo do estado. 

O senador destacou a du-
plicação e a restauração de 
rodovias no norte de Alagoas, 
“que estavam até então em 
condição intransitável”. Ele 
também chamou a atenção 
para investimentos que estão 
sendo feitos na área da saúde 
pública, vista como prioridade. 
Segundo ele, tudo feito com 
recursos próprios a cargo do 
governo estadual. 

Hélio José (PMDB-DF) 
lamentou a situação caótica 
que a saúde pública vem 
enfrentando. Ele defendeu o 
fortalecimento do setor, com 
investimento do governo 
no Sistema Único de Saúde 
(SuS), e mais participação da 
população na fiscalização dos 
recursos destinados à área.

— O povo brasileiro deve 
participar cada vez mais dos 
assuntos de saúde, ajudando 
a verificar desde o compa-
recimento dos profissionais 
aos postos e hospitais até os 
detalhes o orçamento da saú-
de. Sem garantir os recursos à 
saúde e a participação social, 
não teremos futuro. Por isso, 
todo o meu apoio ao SuS, o 
maior programa de saúde 
pública do mundo.

Randolfe Ro-
drigues (Rede-
-AP) defendeu 
a continuidade 
do Pacto pelo 
Desenvolvimen-
to pelo Amapá, movimento 
suprapartidário lançado por 
ele há dois anos. Para isso, 
cobrou pavimentação de 
trechos da BR-156, regulari-
zação fundiária e incentivos 
ao empreendedorismo. 

Ele atribuiu ao pacto al-
gumas conquistas que têm 
ajudado o estado a superar 
a crise, como a Zona Franca 
Verde de Macapá e Santana.

— Ainda há obstáculos a 
serem superados, mas já temos 
duas empresas beneficiadas 
pelos incentivos da Zona 
Franca Verde.

Audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu com representantes de operadoras e do governo a internet das coisas, que é a conectividade dos aparelhos à web

Lídice da Mata 
condena redução da 
maioridade penal

Paim critica ideia 
de alterar de novo 
a lei trabalhista

Renan Calheiros 
ressalta ações do 
governo de Alagoas

Povo precisa 
fiscalizar saúde, 
afirma Hélio José

Randolfe defende 
continuidade de 
pacto pelo Amapá

Debate: banda larga precisa de investimento
Responsável pela avaliação da Política Nacional de Banda Larga na CCT, Jorge Viana (C) preside audiência pública com especialistas e representantes das operadoras e do governo  
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PARTICIPANTES DE Au-
DIêNCIA pública ontem na 
Comissão de Direitos Huma-
nos (CDH) cobraram apoio às 
pesquisas com célula-tronco 
no país e também medidas 
para evitar que empresas e 
profissionais da área médica 
possam explorar a boa-fé da 
população com promessas 
de cura de doenças por meio 
de terapia celular, ainda sem 
qualquer comprovação de 
eficácia.

Os convidados da audiência, 
proposta e conduzida pelo 
senador Hélio José (PMDB-
-DF), deixaram claro que o 
único tratamento validado até 
o momento em todo o mundo 
são os transplantes de medula 
óssea. Nos demais casos, as 
aplicações ainda estão em 
fase de estudos, com linhas de 
pesquisa em desenvolvimento 
também no Brasil. A visão é 
que as pesquisas devem ser 
reforçadas, mas mantidas nos 
limites fixados nos protocolos 
oficiais, até que os benefícios 
sejam confirmados ou ne-
gados.

— O que acontece é que a 
mídia leva à população uma 
informação extremamente 
otimista sobre o uso das 
células-tronco, de que é pos-
sível curar, tratar e regenerar 
tecidos, quando ainda não 
temos essa certeza. Temos 
que “segurar o andor”, por-
que isso acaba sendo uma 
panaceia — alertou o médico 
e pesquisador Alfredo Men-
drone Junior. 

Hélio José salientou que a 
ciência deve estar a “serviço 
da vida”, não ao contrário. Ele 
se prontificou a estudar solu-

ções legislativas para inibir 
irregularidades em terapias 
com células-tronco, como são 
chamadas aquelas capazes 
de se transformar em outros 
tipos de células, incluindo as 
do cérebro, coração, ossos.

Busca na web
Integrante da diretoria 

da Associação Brasileira de 
Hematologia, Hemoterapia 
e Terapia Celular (ABHH), 
Mendrone Junior é também 
diretor-técnico do Pró-Sangue 
Hemocentro de São Paulo. 
Partiram dele os alertas mais 
firmes sobre abusos por parte 
de clínicas, no Brasil e até mes-
mo em países desenvolvidos, 
envolvendo falsas promessas 
de cura por uso de células-
-tronco. Segundo ele, basta 
pesquisar no Google os termos 
“terapia celular” para chegar 
a ofertas de supostos trata-
mentos, inclusive de clínicas 
veterinárias, para animais.

Mesmo nos Estados unidos, 
onde Medrone disse haver 
controle rígido nas terapias, 
uma pesquisa publicada em 
2016 revelou a existência de 
350 clínicas utilizando células-
-tronco de modo comercial. 
Os tratamentos visavam do 
rejuvenescimento facial à cura 
do mal de Alzheimer. Ele citou 
ainda o fechamento de duas 
grandes clínicas, uma delas 
na Itália, que até recebia apoio 
do governo, e outra chamada 
Excell, em Hamburgo, Ale-
manha, onde uma criança 
romena morreu depois de 
aplicação intracerebral de 
célula-tronco, tratamento sem 
regulamentação.

Também da diretoria da 

ABHH, José Francisco Come-
nalli Marques Júnior manifes-
tou as mesmas preocupações 
com relação ao uso indevido 
de terapias com células-
-tronco. Para Marques Júnior, 
que enxerga nas células-
-tronco a “terapia do futuro”, 
a população pode acreditar 
no “poder da ciência”. Porém, 
como frisou, o momento ainda 
é de incentivar as pesquisas, 
que devem se pautar pela 
ética. Ele também defendeu 
a moderação dos “interesses 
econômicos”.

Pelo Conselho Federal de 
Medicina, Luís Henrique Mas-
carenhas Moreira afirmou que 
o uso das terapias não pode 
ser feito de modo precipitado, 
“por cima da legislação”, por 
mais que as perspectivas de 
resultados sejam favoráveis.

Cenário nacional
O representante do Ministé-

rio da Saúde, Augusto Barbosa 
Júnior, que atua na Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insu-
mos, traçou um panorama dos 
investimentos do órgão nas 
pesquisas em terapia celular. 
Em cinco anos, até 2017, foram 
abertos 32 editais e contrata-
dos 203 projetos de pesquisa, 
com gastos que chegaram a  
R$ 120 milhões. Mas as aplica-
ções começaram desde 2004, 
com apoio a estudos centrados 
em quatro áreas de doenças 
cardíacas, em diferentes es-
tados: isquemia, dilatação, 
infarto e coração chagásico 
(doença de Chagas).

Das quatro áreas, três já 
tiveram estudos publica-
dos, com indicações que os 
procedimentos envolvendo 

aplicação de células-tronco 
autólogas (do próprio pacien-
te) em órgãos adoecidos se 
mostraram seguros, mas não 
promoveram melhorias nas 
condições dos órgãos afetados 
nem na qualidade de vida dos 
pacientes. O único estudo 
não concluído, envolvendo 
pacientes com infarto agudo, 
apresenta resultados parciais 
mais promissores. Além de 
seguro, o método parece 
contribuir para a atenuação 
da isquemia miocárdica.

Boas expectativas
Participou também o pes-

quisador Ricardo Santos, da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), que também coordena o 
centro de pesquisa do Hospital 
São Rafael em Salvador. Nesse 
centro se desenvolveu o estu-
do do uso de células-tronco 
no tratamento de pacientes 
chagásicos, sem os resulta-
dos esperados. No entanto, 
como revelou Santos, outras 
linhas de pesquisas mostram 
respostas positivas. É o caso 
dos transplantes de diferentes 
tipos celulares em lesões da 
medula espinhal, que muitas 
vezes determina a paraplegia.

— Ninguém sai do tratamen-
to para correr a São Silvestre, 
mas há melhorias importantes 
na condição dos pacientes — 
disse, citando casos em que 
paraplégicos passam a se 
movimentar com andador e 
a ter o controle da urina.

Santos destacou que as 
pesquisas são caras e que 
faltam recursos. E disse que 
há trabalhos paralisados 
no centro de pesquisa que 
dirige.

Em audiência ontem no Senado, debatedores alertaram para promessas de cura com tratamentos ainda sem comprovação científica

Pesquisadores querem evitar abusos 
em terapias com células-tronco

Luís Henrique Mascarenhas, José Francisco Comenalli, Ricardo Ribeiro, Augusto Barbosa Júnior e Alfredo Mendrone participam do debate na comissão
Começou a tramitar 

o projeto que presume 
ação por legítima defesa 
quando um agente de 
segurança pública matar 
ou lesionar pessoa que 
estiver portando, ilegal e 
ostensivamente, arma de 
fogo de uso restrito. 

De autoria do senador 
José Medeiros (PODE-
-MT), a proposta (PLS 
352/2017) altera o Código 
Penal e será votada pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

Uso restrito
São consideradas armas 

de fogo de uso restrito 
aquelas que só podem 
ser usadas pelas Forças 
Armadas, algumas ins-
tituições de segurança e 
pessoas físicas e jurídicas 
autorizadas pelo Exér-
cito. É o caso de armas 
automáticas, com mira a 
laser ou com maior poder 
de fogo.

De acordo com o autor 
do projeto, o uso ilegal de 
as armas de uso restrito 
“eleva a capacidade de 
dissuasão e intimidação 
social, provoca maiores 
danos físicos, aumenta a 
probabilidade de morte, 
reduz a capacidade de 
defesa, desafia os órgãos 
de segurança pública, 
reduzindo sua capacida-
de de controle social, e 
assegura o cometimento 
de outros crimes”.

Ação contra 
arma restrita 
ilegal poderá ser 
legítima defesa

dê sua oPinião

Qual a sua opinião 
sobre o projeto? 
Vote em: 

http://bit.ly/PLS91-2017

 Todas as propostas que 
tramitam no Senado Federal 
estão abertas à consulta pública 
por meio do portal e-Cidadania: 
senado.leg.br/ecidadania

 Comente também na página  
do Senado no Facebook: 
facebook.com/senadofederal
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A Comissão de Relações Exteriores 
(CRE) vai promover uma audiência 
na segunda-feira, às 18h, para debater 
“O lugar do Brasil em um mundo de 
transformações”. 

A audiência será realizada dentro do 
ciclo de debates O Brasil e a Ordem In-
ternacional: estender pontes ou erguer 
barreiras?, realizado quinzenalmente 
pela comissão.

Temas como o desenvolvimento de 
tecnologia espacial e nuclear, a sobe-
rania nacional e o papel estratégico 
do Brasil na construção de parcerias 
também serão discutidos.

Para a audiência, estão convidados 
o diretor-presidente do Instituto de 
Relações Internacionais e Comércio 
Exterior, embaixador Rubens Barbosa, 
e o secretário de Planejamento Diplo-
mático do Ministério das Relações 
Exteriores, Benoni Belli. Também deve 
participar o professor José Flávio Som-
bra Saraiva, do Instituto de Relações 
Internacionais da universidade de 
Brasília (unB) .

A audiência atende a requerimento 
de Fernando Collor (PTC-AL), presi-
dente da comissão, e será interativa. O 
painel anterior tratou da diversidade de 
interesses entre países do Brics (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul).

A Comissão de Relações Exteriores 
(CRE) fará uma audiência buscando 
soluções para viabilizar a hidrovia dos 
rios Paraguai e Paraná. A audiência 
foi proposta pelo presidente da CRE, 
Fernando Collor (PTC-AL), e será 
realizada em conjunto com o grupo 
parlamentar Brasil-Argentina.

Estão sendo convidados para a 
audiência o diretor-geral da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq), Adalberto Tokarski, além de 
representantes do Ministério do Meio 
Ambiente, da Câmara de Infraestru-
tura do Agronegócio e do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de 
 Transportes (Dnit).

Collor menciona no requerimento 

aprovado que o grupo parlamentar 
Brasil-Argentina definiu recentemente 
seu plano de trabalho, que tem como 
uma das prioridades a superação dos 
entraves para a navegação na hidrovia 
Paraguai-Paraná.

Potencial
O senador afirma que a hidrovia 

entre Cáceres (MT) e Nueva Palmira, 
no uruguai, possui um “enorme poten-
cial” de escoamento de commodities 
e minérios. Ela percorre 3.442 km em 
cinco países (Brasil, Bolívia, Paraguai, 
Argentina e uruguai), margeada por 
um contingente populacional  esti-
mado em 25 milhões de habitantes.

O presidente da CRE menciona 

ainda que o grupo parlamentar Brasil-
-Argentina comprometeu-se com au-
toridades de ambos os países a analisar 
o trecho brasileiro da hidrovia, que é 
dividido em Tramo Norte (de Cáceres, 
no Mato Grosso, a Corumbá, no Mato 
Grosso do Sul, com 680 quilômetros) 
e Tramo Sul (de Corumbá à foz do Rio 
Apa, com 590 quilômetros).

O objetivo é apresentar um docu-
mento oficial com sugestões de políti-
cas públicas nas áreas de governança, 
regulamentar, jurídica, econômica 
e de infraestrutura para superar os 
gargalos e viabilizar a hidrovia. “O 
transporte hidroviário é o modo mais 
econômico no deslocamento de gran-
des volumes a grandes distâncias. A 
hidrovia é usada no transporte de 7 
milhões de toneladas anuais, mas por 
diversos fatores deixou de ser relevante 
para commodities como a soja, que é 
exportada para mais de 70 países. E 
por falta de racionalidade a hidrovia 
também não é utilizada para importa-
ção. Assim, empurradores e barcaças 
voltam vazios”, apontou o senador no 
requerimento.

Acordos
Também ontem, a CRE deu seu 

aval a três acordos internacionais de 
colaboração no campo da educação 
firmados pelo governo brasileiro com a 
Eslovênia (PDS 163/2017), com Zâmbia 
(PDS 166/2017) e com São Vicente e 
Granadinas (PDS 165/2017). Os acor-
dos seguem para análise do Plenário.
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Audiência vai discutir 
papel internacional do 
Brasil na geopolítica

Colegiado busca viabilizar trecho de hidrovia para o Mercosul

OS SENADORES NãO chega-
ram a um acordo para votar o 
projeto que transfere à Justiça 
Militar o julgamento de crimes 
cometidos por militares em 
missões de garantia da lei e 
da ordem (GLO), como a que 
ocorre no Rio de Janeiro.

A proposta (PLC 44/2016) foi 
incluída na pauta de ontem do 
Plenário depois de ter passado 
pela Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE). Jorge Viana (PT-AC) 
pediu a votação do texto, mas 
foi questionado por outros 
senadores, que alegaram ser 
necessário discutir melhor o 
assunto.

O projeto foi então retirado 
da ordem do dia e deve voltar 
à pauta na terça-feira. Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) 
 concordou com o adiamento.

— É prematuro votar agora. 
Parece-me que estamos cons-
tituindo um foro privilegiado 

para crimes cometidos por 
militares — avaliou o senador.

Já Roberto Requião (PMDB-
-PR) disse temer que o projeto 
acabe por consagrar o uso 
das Forças Armadas como 
polícia, o que, para ele, não 
tem cabimento.

Grave crise
Viana negou se tratar da 

criação de foro privilegiado e 
explicou que as Forças Arma-
das estão sendo chamadas a 
atuar por conta da grave crise 
de segurança pública, o que 
exige providências legais para 
amparar os militares.

— As Forças Armadas estão 
sendo chamadas para agir em 
nome do Estado, com base 
na Constituição. O projeto 
só alcança profissionais em 
missão oficial. Militares que 
cometerem crimes contra civis 
em outras situações continua-
rão sendo julgados pela Justiça 

comum — explicou.
uma emenda de Plenário de 

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM) pretendia limitar ao ano 
de 2017 esta transferência de 
competência. Ontem pela 
manhã, porém, os senadores 
da CRE rejeitaram a emen-
da, devolvendo o projeto ao 
Plenário.

Eles se basearam em relató-
rio de Pedro Chaves (PSC-MS). 
Para o relator, as hipóteses que 
justificam a transferência “não 
se modificam com o tempo, 
devendo portanto tornar-se 
uma norma perene no orde-

namento jurídico brasileiro”.
O relatório de Chaves, lido  

por Ana Amélia (PP-RS), 
também acrescenta o enten-
dimento do Superior Tribunal 
Militar de que “há a necessida-
de de se garantir aos militares 
uma justiça especializada e 
com conhecimento específico”.

Outras situações
Além das missões de GLO, 

o projeto transfere à Justiça 
Militar o julgamento de delitos 
praticados por militares contra 
civis quando estiverem no 
cumprimento de atribuições 

estabelecidas pelo presidente 
da República ou pelo ministro 
da Defesa.

A transferência também 
deverá ocorrer nos casos de 
delitos praticados em ações 
que envolvam a segurança 
de instituição militar ou de 
missão militar, mesmo que 
não beligerantes, ou ocorridos 
em atividades de natureza 
militar, de operação de paz 
ou de atribuição subsidiária, 
feitas em conformidade com 
a Constituição, o Código 
Brasileiro de Aeronáutica ou 
o Código Eleitoral.

Plenário avalia 
julgamento 
de crimes pela 
Justiça Militar

Comissão de Relações Exteriores, presidida por Collor (à mesa), rejeitou emenda e enviou proposta ao Plenário

Crimes cometidos por militares em missões de garantia da lei e 
da ordem devem ser julgados na Justiça Militar, determina projeto 
que volta à pauta na terça. Texto divide opiniões dos senadores 

  Veja na pág. 2 como acompanhar a 
audiência e participar do debatePorto de Cáceres (MT), cidade que deve ser ligada pela hidrovia a Nueva Palmira, no Uruguai
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R E PR E SE N TA N T E S DA 
ASSOCIAçãO Brasileira de 
Radiodifusão Comunitária 
(Abraço) afirmaram ontem, 
durante audiência pública da 
Comissão Senado do Futuro, 
que as rádios comunitárias 
não têm condições de pagar 
direitos autorais ao Escritó-
rio Central de Arrecadação e 
Distribuição (Ecad).

No fim de 2013, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) deter-
minou que os direitos autorais 
provenientes de reprodução 
pública de obras artísticas são 
devidos independentemente 
da obtenção de lucro por quem 
a executa.

O secretário-geral da Abraço, 
Ronaldo Martins, considerou 
uma “aberração” o Ecad equi-
parar as rádios comunitárias 
com as rádios comerciais. Isso 
porque uma tem finalidade 
comercial, recebe publicidade 
e tem faturamento e a outra 
é constituída sem fins lucra-
tivos, tem uma abrangência 
muito menor e não pode fazer 
publicidade.

— Estão tratando desiguais 

como iguais. As rádios comu-
nitárias podem até sobreviver 
mais seis meses, um ano, mas 
até quando vão sobreviver não 
sabemos. A dificuldade de ter 
essas rádios funcionando no 
dia a dia é muito grande — 
disse Martins.

Contra a cobrança
Na mesma linha da Abraço, 

o representante do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 
Rodrigo Gebrim afirmou que a 
posição do ministério é de que 
não deve haver a cobrança. 
Segundo ele, a fonte de renda 
da rádio comunitária, que é 
o apoio cultural, é para ela se 
manter difundindo a cultura 
em comunidades de acesso 
restrito.

Os participantes explicaram 
ainda que não há critérios para 
a cobrança e que muitas vezes 
a rádio comunitária acaba pa-
gando até mais caro do que as 
comerciais. Eles consideraram 
as rádios comunitárias como 
essenciais à consolidação da 
democracia brasileira. Para 

eles, essas rádios informam e 
difundem a cultura popular 
“falando a língua” das comu-
nidades locais.

Os participantes da audiên-
cia protestaram ainda contra 
a ausência de representante 
do Ecad no debate.

O senador Hélio José 

(PMDB-DF) disse que vai 
apresentar um projeto de lei 
para isentar as rádios comu-
nitárias da cobrança do Ecad. 
Segundo ele, a proposta seria 
uma forma de incentivo para 
manutenção dessas rádios 
que, segundo ele, são indis-
pensáveis à promoção da 

cultura popular. 
Estima-se que no Brasil 

existam quase 5 mil rádios co-
munitárias. Elas fazem serviço 
de radiodifusão sonora, em 
frequência modulada (FM), 
operado em baixa potência 
(25 watts) para atender co-
munidades específicas.

A Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo 
(CDR) deu sequência ontem 
ao ciclo de debates sobre 
o tema “A importância do 
Fundeb para o desenvolvi-
mento regional”. Realizado em 
Salvador, o evento mobilizou 
professores, profissionais de 
educação, gestores munici-
pais e lideranças políticas 
que apoiam a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
24/2017, que torna o fundo 
permanente. O Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) foi 
criado em 2007, com prazo 
de validade até 2020.

Segundo a senadora Fátima 
Bezerra (PT-RN), presidente 
da CDR e relatora da PEC na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), a 
proposta vai ao encontro de 
tornar o fundo uma “política 
de Estado”, sem que a socieda-
de fique refém de oscilações 
econômicas e contingencia-
mentos orçamentários. 

Para a senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA), autora da 
proposta, os valores repassa-
dos para o Fundeb precisam 
ter a garantia de não serem 
afetados por qualquer tipo de 
corte no Orçamento. Ela lem-
bra que o fundo possibilitou 
a municipalização do ensino 
básico, interferindo positi-
vamente no crescimento do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
— mesmo que lento — em 
todo o Brasil.

Como o fundo foi instituído 
no Brasil por meio de dispo-
sições transitórias na Consti-
tuição, com validade até 2020, 
a autora da proposta lembra 
que é essencial que a PEC 
seja debatida e possa tramitar 
no Senado e na Câmara dos 
Deputados antes do término 
de sua vigência.

Mais recursos
Outro ponto previsto na 

PEC é o aumento gradativo 
dos valores repassados pela 

união a estados e municípios. 
A senadora baiana defende 
que é preciso ampliar os re-
cursos do fundo, pois o atual 
aporte financeiro é insuficien-
te para os novos desafios da 
educação. 

— É preciso que o Fundeb 
seja um instrumento real, de 
impacto direto na qualidade 
da educação. Para isso, a união 
precisa ampliar os investimen-
tos — disse Lídice. 

A PEC 24/2017 prevê au-
mentar a participação do 
governo federal no fundo, 
que hoje é de 10%, para até 
50%, gradativamente, num 
prazo de seis anos a partir da 
aprovação da proposta e sua 
promulgação como emenda 
constitucional.

Fátima Bezerra acredita que 
a ampliação dos recursos do 
Fundeb poderá ajudar a salvar 
o Plano Nacional de Educação 
(PNE), cuja espinha dorsal está 
ameaçada, principalmente as 
metas que tratam da expansão 
e da universalização do ensino, 
com ampliação de creches, e 
as metas que tratam do piso 

salarial do magistério.
Em Salvador, o ciclo promo-

vido pela CDR foi realizado 
no campus da Faculdade 
 Maurício de Nassau. 

Além das senadoras, partici-
param da mesa de debates, o 
presidente da união Nacional 
dos Dirigentes Municipais 
de Educação (undime) na 
Bahia, Williams Brandão; a 
diretora de Assuntos Jurídico 
do Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação da Bahia 
(APLB),  Marilene Betros, 
que  também representou a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação 
(CNTE); as representantes 
da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, Carla 
Santos Pinheiro e do governo 
da Bahia,  Cristina Santana; os 
deputados  estaduais Angelo 
Almeida e Fabiola Mansur, 
presidente da Comissão de 
Educação da Assembleia 
Legislativa da Bahia; e o 
vereador Sílvio Humberto, 
integrante da Comissão 
de Educação da Câmara 
 Municipal de Salvador.
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Representantes das rádios comunitárias disseram, em audiência pública, que não têm como pagar direitos para artistas, como mandou o STJ, porque não têm fins lucrativos

Radialistas protestam contra direitos autorais

Hélio José (2º à esq.) diz que vai apresentar projeto de lei isentando as rádios comunitárias de pagar o Ecad

Lídice da Mata fala, ao lado de Fátima Bezerra, em encontro sobre fundo 

Para senadoras, proposta vai garantir recursos para o Fundeb
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Descomplicamos o orçamento público
Acesse www.senado.leg.br/sigabrasil e descubra a mais nova ferramenta 
do Siga Brasil, o SIGABRASIL Painéis.

Mais simplicidade e agilidade para quem deseja saber dados do orçamento federal.
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