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Para debatedores, lei diminui a evasão escolar
Dez palestrantes avaliaram ontem que a Lei 

da Aprendizagem, criada em 2000, trouxe efeitos 
benéficos para diminuir a evasão escolar de 
jovens, contribuindo no combate à exploração 
do trabalho infantil. A audiência na Comissão 

de Direitos Humanos mostrou que o Jovem 
Aprendiz é uma política de sucesso, com mais de 
3 milhões de aprendizes contratados desde 2005, 
quando a lei foi regulamentada, mas apontou 
que ele precisa avançar e ser aperfeiçoado. 7

Reforma da Lei de Execução 
Penal está na pauta do Plenário

Depois de cinco anos de discussão sob três presidentes 
do Senado, projeto para solucionar a crise do sistema 
prisional está pronto para ser votado na sessão de hoje

O alto índice de encar-
cerados em relação 
aos presos nos regi-

mes aberto ou semiaberto; 
o grande número de presos 
provisórios, que resulta 
numa espécie de “cum-
primento antecipado” de 
pena; e a baixa proporção 
de presos que trabalham, 
dificultando a ressocia-
lização, são os principais 
problemas apontados por 
Antonio Anastasia, relator 
da proposta que muda a Lei 
de Execução Penal. Uma 
comissão de juristas deu 
início à elaboração da re-
forma, que recebeu várias 
emendas dos senadores.

Uma das mudanças su-
geridas é a possibilidade de 
o preso cumprir a pena em 
instituições da sociedade 
civil, como as 50 em fun-
cionamento hoje em sete 
estados, que apresentam 
baixo índice de reincidên-
cia (8%, contra média de 
24% no sistema prisional), 
menor custo por preso, bai-
xo número de fugas e alto 
índice de ressocialização. 
Também foi proposta a 
construção de instalações 
em torno dos presídios 
para que os presos possam 
trabalhar, sob vigilância, 
recebendo pelo menos um 
salário mínimo.  3

Parlasul vai discutir 
acordo de combate 
à criminalidade  6

Debate vê problema 
em mudança nos 
planos de saúde  8

Senado deve 
decidir hoje 
sobre Aécio, 
afirma Eunício

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, confirmou 
para hoje a sessão em que a 
Casa vai se posicionar sobre 
o afastamento de Aécio 
Neves do mandato parla-
mentar e seu recolhimento 
em casa à noite, conforme 
determinado pela Primeira 
Turma do STF. Ontem, a 
presidente do Supremo, 
Cármen Lúcia, disse a Eu-
nício que o tribunal marcou 
para o dia 11 o julgamento 
sobre o tema.  2

Embaixador afirma em comissão 
que o Brasil não pode ficar isolado

Começa o Outubro Rosa, que 
previne o câncer de mama

Em painel promovido pela 
Comissão de Relações Exte-
riores, o diretor-presidente do 
Instituto de Relações Interna-
cionais e Comércio Exterior, 
embaixador Rubens Barbosa, 
afirmou que o Brasil deve 

restabelecer o dinamismo de 
sua política externa. 

Para ele, o país não pode 
continuar isolado do que 
acontece no mundo e deve se 
reindustrializar com produtos 
que ainda serão criados.  6

Campanha que tem por 
objetivo alertar a mulher 
e estimular a participação 
popular, de empresas e 
instituições na prevenção 
do câncer de mama, o Ou-
tubro Rosa começa hoje no 
Congresso, com destaque 
para os avanços no trata-

mento e o empoderamento 
feminino. De acordo com 
o Instituto Nacional de 
Câncer, o Brasil tem 60 mil 
novos casos da doença por 
ano. Para especialistas, é 
fundamental o diagnóstico 
precoce, que aumenta mui-
to a chance de cura.  4 e 5

Projeto de lei que visa resolver a crise dos presídios do país poderá ser votado hoje pelos senadores no Plenário

Mamografia em Salvador: mulher deve fazer exame a partir dos 40 anos

Presidente da CRE, senador Fernando Collor (3º à esq.) coordena a audiência

Paim (3° à esq.) preside debate com atriz Larissa Manoela (ao lado), que recebeu título de embaixadora dos Clubes Unesco
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Em nota à imprensa, a as-
sessoria do senador Romero 
Jucá (PMDB-RR) informou 
que o parlamentar foi in-
ternado domingo, no Hos-
pital Unimed de Boa Vista, 

com febre alta e suspeita de 
apendicite. Após exames, foi 
diagnosticada uma diverticu-
lite. Ainda segundo a nota, o 
senador está medicado e fará 
exames complementares.

As comissões mistas encar-
regadas de analisar as Me-
didas Provisórias 789/2017 
e 790/2017, que fazem parte 
do novo marco regulatório do 
setor de mineração, agenda-
ram para hoje uma audiência 
pública com governadores, 
mineradores e ministros de 
áreas afins.

Foram chamados os go-
vernadores de Minas Gerais, 
Fernando Pimentel, e do 
Pará, Simão Jatene, além dos 
ministros de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, e do 
Meio Ambiente, Sarney Filho.

A audiência está prevista 
para começar às 10h e pode 
contar com a participação e 
perguntas dos internautas por 
meio do Portal e-Cidadania.

A MP 789 modifica as 
alíquotas da Compensação 
Financeira pela Exploração 
Mineral (Cfem), o royalty 
cobrado das empresas que 
atuam no setor. 

Já a MP 790 atualiza o Códi-
go de Mineração (Decreto-Lei 
227/1967).

O PRESIDENTE DO Senado, 
Eunício Oliveira, confirmou 
que está mantida para hoje a 
votação em Plenário do ofício 
do Supremo Tribunal Federal 
que comunica a Casa sobre o 
afastamento do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) do exercí-
cio do mandato parlamentar. 

No exame, os senadores vão 
definir se mantêm ou não a 
decisão da 1ª turma do STF, 
que determinou ainda o reco-
lhimento noturno do senador 
em sua casa.

— Eu não tenho como adiar 
uma votação que foi feita por 
meio de um regime de urgên-
cia assinado por quase a tota-
lidade dos líderes e aprovada 

em voto nominal — disse.
Eunício falou sobre o assun-

to após encontro ontem de 
manhã com a presidente do 
STF, ministra Cármen Lúcia, 
na sede da tribunal. 

Adin
Eunício confirmou a infor-

mação de Cármen Lúcia de 
que o Supremo deve julgar na 
quarta-feira da semana que 
vem a ação direta de incons-
titucionalidade (Adin) em que 
PP, PSC e SD pedem ao tribu-
nal que avalie a possibilidade 
de o Congresso rever em até 
24 horas qualquer medida 
cautelar imposta a senadores 
e deputados, como suspensão 

do mandato ou recolhimento 
domiciliar. 

O senador informou ainda 
que não discutiu no encontro 
com Carmen Lúcia se já existe 
posicionamento do STF em 
relação a essa questão. E des-
tacou a importância do diálogo 
entre as duas instituições.

— Vamos aguardar com se-
renidade e dialogando. Temos 
que ter esse espaço de diálogo, 
ele é importante. A presidente 
se colocou à disposição para 
qualquer tipo de novas con-
versas, se necessárias forem, 
assim como eu me coloquei 
à disposição também para 
qualquer tipo de conversa que 
for necessária — disse.

O Congresso Nacional vai 
analisar mais uma medida 
provisória que amplia o Pro-
grama Nacional de Micro-
crédito Produtivo Orientado 
(PNMPO). Instituído em 2005, 
o programa tem o objetivo 
de incentivar a geração de 
trabalho e renda entre micro-
empreendedores populares.

Entre as principais altera-
ções trazidas pela MP 802/2017 
está o aumento, de R$ 120 mil 
para R$ 200 mil, do limite de 
renda ou receita bruta anual 
para enquadramento de pes-
soas físicas e jurídicas. 

Fundos
O texto acrescenta às fontes 

de financiamento do programa 
recursos dos Fundos Consti-
tucionais de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO), do 
Norte (FNO) e do Nordeste 
(FNE). Antes da publicação da 

medida, os financiamentos de 
microcrédito eram concedidos 
apenas com recursos do Fundo 
de Amparo do Trabalhador 
(FAT) e de 2% dos depósitos 
compulsórios à vista no Banco 
Central, a chamada exigibi-
lidade.

A MP cria um conselho 
consultivo composto por 
representantes de órgãos e 

entidades da União, com o 
objetivo de propor políticas 
e ações de fortalecimento e 
expansão do programa. 

A medida foi assinada na 
terça-feira passada, durante 
o lançamento do Plano Pro-
gredir no Palácio do Planalto, 
destinado a pessoas inscritas 
no Cadastro Único e benefici-
árias do Bolsa Família.

Eunício confirma para 
hoje votação sobre Aécio
Presidente do Senado disse não ter como adiar análise da questão, que ganhou regime de urgência. Ontem 
ele se reuniu com a presidente do STF, que marcou para o dia 11 julgamento da Corte sobre o tema

 `CI  Eficiência energética
9h Na pauta de 13 itens, o PLS 365/2016, 
que incentiva compor tamentos de 
 eficiência energética.

 `CPI mIsta da jbs  depoimentos
9h Ex-presidente do BNDES Luciano 
 Coutinho e advogado Marcio Lobo. 

 `CaE  destino da verba do pré-sal
10h O PLS 280/2013, que destina recursos 
do pré-sal à saúde e à educação básica, é 
um dos 18 itens.

 `mPs 789 E 790/2017  mineração
10h As comissões das MPs, sobre minera-
ção, fazem audiência com os ministros de 
Minas e Energia e do Meio Ambiente e os 
governadores do Pará e de Minas Gerais.

 `Cma  bacias hidrográficas
10h30 Audiência sobre a revitalização de 
bacias hidrográficas.

 `CRa  Regularização na amazônia Legal
11h Audiência interativa sobre a regulari-
zação fundiária na Amazônia Legal.

 `CE  Ciência sem Fronteiras
11h Entre os 20 itens, o PLS 798/2015, que 
institui o Programa Ciência sem Fronteiras.  

 `Cas  Câncer de intestino
14h Audiência interativa sobre o câncer 
de intestino.

 `PLEnáRIo  sessão deliberativa
14h Na pauta, ofício do Supremo Tribunal 
Federal que determinou a suspensão do 
mandato de Aécio Neves.  

 `CdH  menores em manifestações
14h  Audiência interat iva sobre o 
PLS 231/2015, que regula a participação 
de menores em manifestações artísticas. 

 `Cmo  Lei orçamentária anual
14h Reunião sobre a LOA 2018. Às 14h30,  
projetos sobre abertura de créditos.

 `mP 789/2017  mineração
14h A comissão da MP, sobre mineração, 
promove audiência.

 `CmmC  Economia de baixo carbono
14h30 Audiência interativa sobre econo-
mia de baixo carbono.

 `mP 785/2017  novo Fies
14h30 A comissão da MP, sobre o novo Fies, 
vota relatório.

 `mP 786/2017  Infraestrutura
14h30 A comissão da MP, sobre fundo para 
projetos de infraestrutura,  vota relatório.

 `PaRLasUL  Equipes de investigação
14h30 Audiência sobre acordo para a cria-
ção de equipes conjuntas de investigação. 

 `mP 795/2017  tributação do petróleo
15h A comissão da MP, que muda tribu-
tação do setor petrolífero, vota relatório.

 `mP 790/2017  mineração
16h A comissão da MP, sobre mineração, 
promove audiência.

 `mP 791/2017  Fim do dnPm
16h  A comissão da MP, que extingue o De-
partamento Nacional de Produção  Mineral, 
faz audiência. 

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

Romero Jucá está internado em 
Boa Vista, com diverticulite

Comissões vão ouvir ministros e 
governadores sobre mineração

MP amplia crédito para microempreendedores

Eunício (2o à dir.) ao lado de Temer e de ministros no Palácio do Planalto

Wellington Fa-
gundes (PR-MT) 
comemorou on-
tem a instalação 
de força-tarefa 
para continuar 
o projeto de duplicação da 
BR-163, segundo ele o prin-
cipal eixo de escoamento da 
produção de grãos do país.

Para o senador, o grupo 
ajudará a destravar as obras 
na rodovia, por onde passam 
cerca de 70% da produção 
agrícola de Mato Grosso.

Wellington também disse 
que, devido à importância 
estratégica do setor, apresen-
tou um projeto para obrigar o 
governo a conceder segurança 
jurídica aos investidores.

Paulo Rocha 
(PT-PA) regis-
trou a realização 
da Conferência 
da Amazônia, 
em Santarém 
(PA), no último final de sema-
na. Ele informou que, além de 
colher ideias e propostas de 
ações para o futuro governo, 
o seminário tem o objetivo de 
influenciar a pauta nacional 
sobre questões ambientais.

— Maior reserva florestal 
do mundo. Maior reserva de 
água doce do mundo. Maior 
reserva mineral do mundo. 
É uma região que tem con-
dições de ser incluída, ou ser 
até mola mestra do processo 
de desenvolvimento nacional.

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) lembrou os 14 anos de 
aprovação do Estatuto do 
Idoso e frisou que a lei se torna 
mais importante diante do 
envelhecimento da população.

Dados da Organização 
Mundial da Saúde, destacou, 
apontam que em 2025 haverá 
mais idosos do que crianças no 
mundo. Ele considera indis-
pensável preservar a cobertura 
social para os idosos e afirmou 
que a proposta de reforma da 
Previdência prejudica essa 
parcela da sociedade.

— Não é o envelhecimento 
da população que vai trazer 
caos à Previdência, mas a ine-
ficiência do sistema, o desvio 
de verba da seguridade.

Wellington anuncia 
grupo de trabalho para 
duplicação da BR-163

Paulo Rocha cobra 
desenvolvimento 
para Amazônia

Paulo Paim reforça 
importância do 
Estatuto do idoso
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  Veja abaixo como acompanhar 
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A CPI dos Maus-Tratos vai 
ouvir amanhã, às 14h30, o 
curador Gaudêncio Fidélis. 
Doutor em história da arte pela 
Universidade de Nova York, 
Fidélis foi curador da mostra 
Queermuseu — cartografias 
da diferença na arte brasileira.

A mostra foi aberta no 
Santander Cultural, em Por-
to Alegre, em 15 de agosto, 
onde deveria permanecer 
até 8 de outubro, mas foi 
 cancelada em virtude do 
protesto de frequentadores, 
que  identificaram apologia 
à pedofilia, ao abuso sexual 

de crianças e adolescentes e 
à zoofilia.

Na quinta-feira, às 10h, a CPI 
vai ouvir mais quatro depoi-
mentos. Entre os convocados, 

está a dona de casa Luana 
Batista dos Santos, que mora 
em Senador Canedo (GO). 
Conforme a justificativa de 
Magno Malta (PR-ES), Luana 

espancou o filho de 7 anos, 
filmou as marcas deixadas pela 
agressão e enviou as imagens 
para o pai do menino, que 
mora em Araguaína (TO).

A mãe teria ameaçado matar 
a criança. As imagens foram 
postadas nas redes sociais, 
provocando indignação na 
sociedade. A agressora foi 
presa em 19 de setembro e o 
filho foi entregue ao pai.

Autorizada a funcionar até 
22 de dezembro, a comissão 
tem Magno Malta como presi-
dente e José Medeiros (Pode-
-MT) como relator.

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) pode votar amanhã 
o relatório de Vicentinho Alves 
(PR-TO) ao Estatuto da Segu-
rança Privada (SCD 6/2016).

Um dos pontos que o sena-
dor quer derrubar são as res-
trições ao capital estrangeiro 
no setor. Ele lembra que o 
processo de estabelecimento 
de uma empresa já exige a 
autorização da Polícia Federal 

e o registro dos planos de se-
gurança privada, garantindo, 
no seu entendimento, “um 
rigoroso crivo de avaliação” no 
que se refere à segurança do 
sistema financeiro nacional.

Autonomia
O relator também propõe a 

supressão do artigo que res-
tringe a autonomia da guarda 
de patrimônio próprio. O sena-

dor entende que tal dispositivo 
fere a Constituição.

Fazendo uma análise global 
do estatuto, Vicentinho ressal-
ta a determinação de que os 
serviços de segurança privada 
devam ser prestados por pes-
soas jurídicas especializadas 
ou por meio de empresas pos-
suidoras de serviços orgânicos 
de segurança, com ou sem a 
utilização das armas de fogo 

(neste caso, desde que auto-
rizados pelo Exército).

O senador também lembra 
que o texto dispõe sobre o 
emprego de profissionais 
habilitados e das tecnologias 
e equipamentos de uso per-
mitido.

Depois da CAS, a propos-
ta seguirá para a Comissão 
de Constituição, Justiça e 
 Cidadania (CCJ).

RESULTADO DE CINCO anos 
de discussão, a proposta que 
reforma a Lei de Execução 
Penal é uma tentativa de 
solucionar a crise do sistema 
carcerário brasileiro e pode 
ser votada hoje. 

Entre outros objetivos, 
o projeto visa reduzir a 
 superlotação dos presídios, 
melhorar a ressocialização 
dos presos, combater o poder 
do crime organizado dentro 
das penitenciárias e prevenir 
as rebeliões que provocaram 
centenas de mortes nos últi-
mos anos.

Juristas
A elab oração do PL S 

513/2013 começou em 2012, 
quando o então presidente do 
Senado, José Sarney, nomeou 
uma comissão de juristas. O 
projeto dessa comissão foi 
subscrito pelo presidente 
seguinte, Renan Calheiros. 

Um substitutivo apresen-
tado pelo relator ad hoc, An-
tonio Anastasia (PSDB-MG), 
a partir do relatório de Jader 
Barbalho (PMDB-PA), foi 
aprovado em setembro pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). 

O novo texto corrige im-

perfeições técnicas do ori-
ginal e incorpora dezenas 
de sugestões dos senadores. 
O Plenário deve ainda votar 
emendas apresentadas após 
a aprovação pela CCJ.

O projeto moderniza a 
Lei de Execução Penal (Lei 
7.210/1984), considerada 
obsoleta em vários pontos.

O relatório qualifica de 
“primoroso” o trabalho que 
levou ao texto que será vo-
tado e faz um diagnóstico da 
“situação crítica” do sistema  

carcerário brasileiro. 
Entre outros problemas, o 

relator aponta o alto índice 
de encarcerados em relação 
aos presos nos regimes aberto 
ou semiaberto, o alto número 
de presos provisórios, trans-
formando essa  modalidade 
de prisão numa espécie de 
“cumprimento antecipado” 
de pena, e a baixa proporção 
de presos que trabalham, 
 dificultando a ressocialização.

Entre as principais inova-
ções, está a possibilidade de 

cumprimento de pena em 
instituições mantidas pela 
sociedade civil. Consagra-se 
em lei, assim, o modelo das 
associações de proteção e 
assistência aos condenados 
(Apacs). 

Hoje já existem 50 Apacs 
em funcionamento em sete 
estados, com baixo índice 
de reincidência (8%, contra 
média de 24% no sistema 
prisional), menor custo por 
preso, baixo número de fugas e 
alto índice de ressocialização.

Trabalho na prisão
O substitutivo abre a possi-

bilidade de o preso trabalhar 
em instalações ao lado da 
unidade prisional, desde que 
sob vigilância. Como exemplo, 
Anastasia citou o entorno 
da Penitenciária da Região 
de Curitibanos, em Santa 
Catarina, onde empresários 
construíram galpões.

“Vale ressaltar que a unida-
de atingiu o índice de quase 
100% dos detentos trabalhan-
do de forma remunerada”, 
explica Anastasia.

A ideia é permitir a cons-
trução de zonas industriais 
ao redor dos presídios, para 
facilitar a atração de ativida-
des empresariais e permitir 
o trabalho vigiado do preso. 

Quanto ao trabalho vo-
luntário, o relator considera 
melhor admiti-lo apenas no 
setor público ou dentro do 
próprio presídio.

O projeto visa modernizar 
a lei atual, numa tentativa 
de resolver os problemas do 
sistema prisional e acabar com 
as frequentes rebeliões
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Proposta de reforma da Lei de 
Execução Penal chega ao Plenário

Presidente do colegiado, Magno convocou curador de exposição polêmica 

CPi dos Maus-Tratos promove audiências públicas nesta semana

Comissão pode votar Estatuto da Segurança Privada amanhã

Para reduzir a 
superlotação 
carcerária

Informatização do acompanhamento 
da execução penal

Progressão antecipada de regime em 
caso de superlotação do presídio

Atualização semestral (e não mais 
anual) do atestado de pena

Possibilidade de cumprir pena em 
estabelecimentos da sociedade civil (Apacs)

Para 
melhorar a 
ressocializa-
ção do preso

Espaços laborais obrigatórios nos presídios

Remuneração com base no salário 
mínimo cheio (e não mais 75%)

Incentivo fiscal a empresas que 
contratarem presos

Para diminuir 
o poder 
do crime 
organizado

Fim do limite de um ano nas transferências 
para presídios de segurança máxima

Oferta de telefone público com uso monitorado 
(para coibir o tráfico de celulares)

Assistência ao preso com produtos de 
higiene (para evitar comércio clandestino)

Para  
combater 
rebeliões

Definição de capacidade máxima 
de 8 pessoas por cela

No trabalho interno, priorizar a produção 
de alimentos (para melhorar a comida)

Alterações

Hélio José condena 
armamento 
indiscriminado 

Telmário Mota apoia 
operação da Polícia 
Federal em Roraima

Medeiros: servidores 
em região de fronteira 
serão indenizados

Hélio José 
(PMDB-DF) 
apontou a le-
gislação nor-
te-americana 
sobre o por-
te de armas 
como um dos fatores que 
levaram ao atentado contra 
o público que assistia a um 
show em Las Vegas, nos Es-
tados Unidos, no domingo. O 
atentado causou a  morte de 
mais de 50 pessoas e deixou 
mais de 500 feridos.

O senador criticou propos-
tas para tornar mais flexível o 
Estatuto do Desarmamento. 
Para Hélio José, a saída não 
está em armar o cidadão, 
mas num investimento mais 
considerável em educação 
e saúde.

Te l m á r i o 
Mota (PTB-
-RR) elogiou 
o n t e m  o s 
responsáveis 
pela Opera-
ção Anel de 
Giges, realizada na quinta-
-feira pela Polícia Federal, 
que efetuou prisões, cum-
priu mandados de busca 
e apreensão e conduziu 
investigados para depor em 
Roraima.

— A juíza deu o endereço 
e a PF levou sob condução 
coercitiva o ex-deputado 
Rodrigo Jucá e sua irmã 
Marina Jucá, além de Ana 
Paula e Luciana Surita, fi-
lha da atual prefeita Teresa 
Surita, cujo marido foi preso 
em flagrante por posse ilícita 
de um fuzil.

 José Me-
deiros (Pode-
-MT) infor-
mou ontem 
que o gover-
no publicará 
nesta semana 
o decreto que regulamenta o 
pagamento de indenização 
para os servidores públicos 
que trabalham em região de 
fronteira.

O senador lembrou que a 
falta de regulamentação difi-
culta a fixação de servidores, 
como delegados e auditores-
-fiscais, especialmente em 
Mato Grosso e na Região 
Norte do país.

— Esses serviços são, tal-
vez, os únicos aportes que 
o Estado tem nesses locais 
bem longínquos da nação.



Está na pauta do Plenário  do 
Senado um projeto de lei que 
obriga a reconstrução mamária 
gratuita nos casos de mutila-
ção decorrente de tratamento 
de câncer. A novidade do PLC 
5/2016 em relação à lei em vigor 
é que a plástica deve ser feita nas 
duas mamas, mesmo se o tumor 
se manifestar apenas em uma, 
para que se garanta a simetria 
entre os dois seios. 

Ao destacar a importância 
do projeto, a relatora, senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), ob-
servou que a mama reconstruída 
nunca será igual à mama remo-
vida. Por isso, procedimentos de 
redução, elevação ou aumento 
podem ser indicados para a 
mama oposta, de forma a manter 
a simetria entre elas.

Quando apenas uma mama 
é afetada pelo câncer, somente 
ela pode ser reconstruída, se-
gundo a Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica. Por isso, 
Marta apresentou um substi-
tutivo no qual opta por seguir 
a terminologia técnica para 
denominar o procedimento na 
mama oposta de “simetrização”, 
no lugar de “reconstrução”, 
deixando claros o conteúdo e 
o alcance da norma.

O substitutivo também corrige 

uma omissão observada no pro-
jeto original, que tratou apenas 
da oferta de cirurgia gratuita 
nas unidades do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estendendo o 
mesmo direito às mulheres que 
contam com cobertura dos pla-
nos e seguros privados de saúde.

A senadora também explicitou 
que os procedimentos na mama 
contralateral e as reconstruções 
do mamilo fazem parte do tra-
tamento para a reconstrução 
mamária. Assim, fica eliminada 
qualquer discussão sobre o efe-
tivo direito das pacientes, como 
observou a relatora. 

Se for mantido o substitutivo 
de Marta, o texto retornará à 

Câmara para uma nova análise.
Aguarda igualmente votação 

no Plenário do Senado projeto 
em favor de mulheres que en-
frentam dificuldades para fazer 
exames e tratamentos relacio-
nados aos cânceres de mama e 
útero. Segundo o PLC 20/2017, 
equipes intersetoriais formadas 
por membros das redes de pro-
teção social e atenção básica à 
saúde vão buscar no conjunto 
de mulheres de determinada 
comunidade as que não fizeram 
os exames preventivos e de ras-
treamento da doença, garantidos 
pela Lei 11.664, de 2008.

Também relatora desse proje-
to, Marta Suplicy explicou que a 
ideia é auxiliar as mulheres que 
enfrentam dificuldades sociais, 
geográficas ou culturais para 
manter os exames em dia. Marta 
lembra que o carcinoma do colo 
uterino acomete mais de 16 mil 
mulheres por ano no Brasil e 
que um terço acaba morrendo. 
A maior parte dessas mortes, 
segundo a senadora, decorre 
da demora em diagnosticar e 
tratar o câncer e suas lesões 
precursoras.

Como recebeu apenas emen-
da de redação, se for aprovado 
no Plenário, o projeto seguirá 
para a sanção presidencial.

A  j o r n a l i s t a  C r i s t i n a  
Sudbrack Vidigal, de 56 anos, 
descobriu que tinha câncer de 
mama durante o banho, em 
dezembro de 2016. Ela perce-
beu um nódulo no seio esquer-
do no autoexame, mas disse 
que tentou fugir da realidade 
e somente procurou auxílio 
médico depois de quatro me-
ses, após ter sido pressionada 
por uma sobrinha.

— Eu acho que a palavra 
câncer assusta, mesmo com 
todas as informações que te-
mos nos dias de hoje. A gente 
pensa que pode acontecer 
com o vizinho, mas não com 
a gente. 

Cristina passou por uma 
série de exames comple-
mentares até se submeter à 
mastectomia, em abril de 2017. 
A primeira parte da recons-
trução da mama esquerda da 
jornalista ocorreu em julho. 
A terceira, para finalização 
da reconstrução, está prevista 
para março de 2018, quando 
se completam oito meses da 
segunda intervenção. Apesar 
do apoio da família e das pes-
soas mais próximas, Cristina 
reclamou da falta de acom-
panhamento psicológico, 
nas clínicas e hospitais, para 
as mulheres que recebem o 
diagnóstico. 

— A gente sai do atendimen-
to com o prognóstico, mas sem 
antes ter um bate-papo com 

um especialista que procure 
saber como a mulher está 
se sentindo, o que faz muita 
falta num momento difícil 
como esse.

Outro exemplo de vitória 
sobre o câncer de mama vem 
da professora Nelsimeire Silva 
Cavalcante, de 41 anos, mora-
dora de Taguatinga (DF). Ela 
descobriu o tumor no seio di-
reito em 2009, também duran-
te o banho. A sensação inicial 
era que parecia uma pedrinha 
de cerca de 2 centímetros de 
diâmetro. Por desconsiderar a 
possibilidade de estar doente, 
só procurou ajuda profissional 
quatro meses depois, quando 
o caroço começou a crescer. 

Nelsimeire contou que du-
rante o tratamento conheceu 
histórias e conviveu com 

mulheres que foram aban-
donadas pelos companheiros 
após o diagnóstico do câncer 
de mama.

— Nenhuma pessoa pode 
passar por uma situação des-
sas sozinha, mas muitas são 
abandonadas no seu momento 
de maior dor.  Foi assim que 
eu percebi como o meu ma-
rido me ama e foi cuidadoso 
comigo o tempo todo. O que 
me deu forças foram Deus, a 
família, os amigos e os conhe-
cidos queridos — disse. 

Depois de um ano e meio de 
tratamento, Nelsimeire final-
mente recebeu a notícia que 
tanto esperava: estava curada. 

— Quanto mais cedo se 
descobre, maiores são as 
chances de cura, assim como 
aconteceu comigo.

OS AVANçOS NO enfrenta-
mento do câncer de mama e no 
empoderamento das mulheres 
são o principal foco da campa-
nha Outubro Rosa de 2017, cujas 
ações no Congresso começam 
hoje. O movimento popular 
representado pelo laço rosa, que 
simboliza a luta contra a doen-
ça, tem o objetivo de estimular 
a participação da população, 
de empresas e de instituições 
e alertar as mulheres sobre a 
prevenção da doença.

Segundo o Ministério da Saú-
de, é o câncer que mais afeta as 
mulheres no Brasil e no mundo, 
respondendo por 25% dos casos 
novos por ano. É a segunda 
causa de morte por câncer nos 
países desenvolvidos, atrás do 
de pulmão. 

Para ressaltar a importância da 
campanha no Brasil, o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca) infor-
mou que surgem 60 mil novos 
casos de câncer de mama por 
ano, dos quais 15 mil levam as 
mulheres à morte. O Inca estima 
que, do início de 2016 até o final 
de 2017, terão sido diagnostica-
dos 58 mil novos casos no país. 

Sem considerar os tumores de 
pele não melanoma, o câncer de 
mama é o tipo mais frequente 
nas mulheres das Regiões Sudes-
te, com 68 casos a cada 100 mil 
mulheres, Sul, 74, Centro-Oeste, 
56, e Nordeste, 39. Na Região 
Norte, é o segundo tumor mais 
incidente, com 22 casos a cada 
100 mil mulheres. 

Para a Sociedade Brasileira 
de Mastologia, essas diferen-
ças provavelmente têm origem 
no fato de que, quanto maior 
o desenvolvimento da região, 
maior a incidência de câncer de 
mama, devido à maior exposição 
das mulheres a fatores como 
poluição e estresse. 

Diagnóstico 
O diagnóstico do câncer so-

mente pode ser estabelecido 
por meio da biópsia. No caso 
específico do câncer de mama, 
os agrupamentos celulares da 
doença são conhecidos des-
de o século 19, mas somente 
recentemente, na década de 
90, foi possível identificar sua 
causa: duas mutações em genes 
específicos chamados BRCA1 
e BRCA2. A partir daí, foi pos-
sível identificar quais famílias 
são portadoras desse defeito e, 
dentro dessas famílias, quais são 
os indivíduos afetados.

As mulheres que herdam 
mutação desses genes têm até 
85% de chance de desenvolver 

câncer de mama e alta chance 
— de até 40% — de desenvolver 
câncer de ovário. Um caso co-
nhecido é o da atriz americana 
Angelina Jolie, portadora de uma 
mutação num desses genes e 
que tem vários casos de câncer 
de mama e ovário na família. 
Ela anunciou em 2013 ter se 
submetido a uma mastectomia 
dupla para reduzir chances de 
desenvolver a doença.

Embora existam vários tipos 
de câncer, alguns são bastante 
raros. Em muitos casos, um 
único tumor na mama pode 
ser uma combinação desses 
tipos raros ou uma mistura de 
células invasivas, como explica a 
ginecologista Daniele Carvalho 
Mendes. Segundo ela, as causas 
da doença são variadas, resul-
tando de uma série de mutações 
na célula ao longo da vida ou de 
heranças genéticas, podendo 
também estar relacionadas aos 
hábitos ou costumes próprios 
de um ambiente social e cultu-
ral. Alguns exemplos são o uso 
abusivo do álcool, a obesidade 
e o sedentarismo.

— Além disso, todos os fatores 
relacionados aos hormônios 
trazem riscos, a exemplo da 

menarca precoce, quando a 
menina começa a menstruar 
cedo demais, e da menopausa 
tardia, quando a mulher para de 
menstruar muito tarde. Quanto 
maior o tempo de exposição 
da mulher aos hormônios pro-
duzidos pelos ovários, maior 
a chance de ela desenvolver o 
câncer de mama — explica.

Autocuidado
Segundo a ginecologista, o 

autoconhecimento é uma ferra-
menta importantíssima para a 
saúde da mulher por capacitá-la 
a observar alterações e procurar 
ajuda médica o quanto antes.

— Saber quais pintinhas se 
tem no corpo, pedir que alguém 
observe seu couro cabeludo, que 
o parceiro analise a sua região 
genital em busca de alterações 
de coloração... Além disso, a 
gente agrega a relevância do 
autoexame, feito enquanto a 
mulher desliza as mãos com o 
sabonete sobre os seios à pro-
cura de nódulos — exemplifica.

Ela lembra que o exame clíni-
co das mamas deve ser realizado 
anualmente, por um ginecolo-
gista, em mulheres a partir dos 
25 anos de idade. A mamografia 

deve ser feita periodicamente, 
após a mulher completar 40 
anos. Quando necessário, o 
próprio médico encaminha a 
paciente ao mastologista, para 
exames detalhados.

— A mulher deve ficar atenta 
a sinais como nodulação, secre-
ções no bico do seio, lesões na 
auréola, como descamação ou 
pequenos machucados que não 
cicatrizam, além de caroços nas 
axilas detectados fora da rotina 
anual de check-up — detalha.

Segundo a ginecologista, a 
possibilidade de ter câncer não 
é motivo para pânico, uma vez 
que o tratamento evoluiu para 
ser cada vez mais individualiza-
do e baseado no perfil genético 
do tumor. Trata-se de uma do-
ença que requer, idealmente, 
equipe médica multidisciplinar, 
constituída por psicólogos, nu-
tricionistas, cirurgiões plásticos 
e oncologistas, além de radiote-
rapeutas e fisioterapeutas.

—Todas as pessoas têm ao 
seu lado uma mulher amada, 
uma irmã, uma esposa, uma 
amiga, uma colega de trabalho. A 
mensagem é enfrentar a doença, 
sabendo que a medicina oferece 
uma ampla gama de tratamentos 
eficazes, especialmente para o 
câncer de mama. Vale a pena 
investir e insistir na busca do 
diagnóstico precoce — enfatiza. 

Para Daniele, campanhas 
como o Outubro Rosa são im-
portantes porque, quanto mais 
informação for disseminada, 
menos medo as mulheres sen-
tirão ao enfrentar o diagnóstico.

— Conhecimento é uma 
ferramenta poderosa, porque 
diminui o estigma de que o 
câncer de mama é incurável. 
A mulher bem informada fica 
atenta ao seu corpo e tem mais 
chances de descobrir um nódu-
lo em fase inicial, com plenas 
possibilidades de cura.

Neste mês, o Congresso 
Nacional realiza uma série 
de atividades para marcar 
o Outubro Rosa e chamar 
a atenção para a relevância 
da prevenção ao câncer de 
mama. Os prédios da Câmara 
e do Senado permanecerão 
iluminados na cor da cam-
panha durante todo o mês.

Entre as atividades, estão 
audiências públicas, oficinas, 
seminários e eventos cul-
turais. As ações pretendem 
disseminar o maior volume 
possível de informações 
sobre acesso aos serviços de 
diagnóstico e de tratamento, 
contribuindo para a redução 
da mortalidade (veja progra-
mação ao lado).

Segundo a procuradora da 
Mulher no Senado, Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), é 
preciso conscientizar todos 
sobre o valor da prevenção, 

porque, quando diagnostica-
do cedo, o câncer apresenta 
chances de cura maiores.

— A Procuradoria da Mu-
lher une esforços com a 
bancada feminina e diversas 
entidades parceiras para 
colocarmos em pauta a im-
portância do autocuidado, 
do diagnóstico precoce e do 
tratamento humanizado — 
informa a senadora.

Outubro Rosa conscientiza sobre 
prevenção ao câncer de mama
Começa a campanha que divulga informações sobre a doença e mostra avanços no tratamento. O símbolo é um laço cor-de-rosa

Aline Guedes
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Veja todas as edições do Especial Cidadania em www.senado.leg.br/especialcidadania

instituto nacional 
de Câncer (inca)
http://bit.ly/IncaControle

Sociedade Brasileira 
de Mastologia
www.sbmastologia.com.br

instituto Oncoguia
http://bit.ly/Oncoguia

Procuradoria da 
Mulher do Senado
http://bit.ly/ProcuradoriaMulher

Saiba mais

Segundo Vanessa, tema é prioridade 
para a Procuradoria da Mulher

Para Daniele, quanto mais informação e noção do corpo, maior a chance de cura   

Mutirão da mamografia em São Paulo: o exame deve ser realizado anualmente, depois que a mulher completar 40 anos  

Além da iluminação rosa no Congresso Nacional, a programação inclui oficina, seminário, desfile e audiências públicas

Marta Suplicy é relatora de projetos 
que beneficiam a saúde da mulher

Cristina: falta acompanhamento 
psicológico para a mulher com câncer

Nelsimeire: “No tratamento, eu 
percebi como meu marido me ama”
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Diagnóstico precoce aumenta a possibilidade de cura

Plenário pode votar plástica para igualar mama

Ações no Congresso divulgam 
informações sobre a doença  ` Hoje – 18H 

Cerimônia de acendimento  
das luzes do Congresso 
nacional
Salão Negro do Congresso Nacional

 ` amanHã – 14H 

seminário para debater a lei sobre 
prazo para tratamento de câncer
Plenário 3 da Câmara dos Deputados

 ` Quinta-feira  - 15H 

talk show do Instituto onco-Vida 
sobre prevenção do câncer de mama
Auditório do Interlegis do Senado

 ` Sábado  - 17H 

desfile glamouroso Rosas do Cerrado
Teatro de Arena Pontão do Lago Sul

 `  dia 17/10 - 10H àS 12H 

oficina de saúde da mulher: 
autonomia no corpo e na vida
Sala 3 do Instituto Legislativo Brasileiro 
(ILB)

 ` dia 18/10 - 10H 

Laço Humano Rosa pela Vida —   
ato performático
Gramado em frente ao Congresso Nacional

 ` dia 18/10 - 14H 

audiência pública sobre avanços no 
enfrentamento ao câncer de mama 
no brasil
Plenário 14 da Câmara dos Deputados

 `  dia 26/10 - 10H 

Pauta Feminina: “2ª Conferência 
nacional de saúde da mulher — 
resultados e desafios”
Plenário 13 do Senado

Informações e InscrIções: 

Procuradoria Especial da mulher
(61) 3303-1710

Programação

O que procurar no autoexame
A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulheres.  

Os principais sinais e sintomas são:

Caroço (nódulo) 
fixo, endurecido 
e geralmente 
indolor

Pele da mama 
avermelhada, 
retraída ou 
parecida com 
casca de laranja

Alterações no bico 
do peito (mamilo), 
como inversão 
súbita

Pequenos 
nódulos na região 
embaixo dos 
braços (axilas) ou 
no pescoço

Saída espontânea 
de líquido dos 
mamilos ou 
formação de 
crostas ou feridas

Fonte: Inca
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O BRASIL DEVE restabelecer 
o dinamismo de sua política 
externa e ajustar suas posi-
ções à nova realidade global, 
avaliou ontem o diretor-presi-
dente do Instituto de Relações 
Internacionais e Comércio Ex-
terior (Irice), embaixador Ru-
bens Barbosa. Ele participou 
do painel interativo Lugar do 
Brasil em um Mundo de Trans-
formações. O evento integra o 
ciclo de debates O Brasil e a 
Ordem Internacional: estender 
pontes ou erguer barreiras?, 
promovido pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE).

Para Rubens Barbosa, o país 
ficou isolado nas negociações 
comerciais dos últimos anos, 
enquanto a globalização ainda 
avança, com o fortalecimento 
do regionalismo, do conheci-
mento e da inovação.

— Nos próximos 20 anos, 
vai-se jogar o futuro do Brasil 
dentro das correlações de 
força que estão se mostran-
do no cenário internacional. 
Temos que nos preparar para 
essas novas realidades. Não 
podemos continuar isolados 
e afastados do que está acon-
tecendo no mundo. Temos 
que primeiro resolver o ajuste 

econômico, adotar políticas 
muito claras na questão cam-
bial e na taxa de juros, com 
inovação. Caso contrário, o 
país não terá poder industrial 
importante na área de ponta. 
A reindustrialização do Brasil 
será feita na área de produtos 
que serão criados daqui para 
a frente — afirmou Barbosa.

Estratégia
Ele disse ainda que o Brasil 

precisa definir sua estratégia 
de integração regional e seu 
papel em instituições como o 
Mercosul e a União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul), 
além de ampliar seus contatos 

na América Latina, sobretudo 
com o México, e avaliar sua 
atuação com o Brics (grupo 
que também inclui Rússia, 
Índia, China e África do Sul).

— O Brasil precisa definir 
o que quer do Brics. Se não, 
o que vai acontecer é que a 
China e a Rússia vão tomar 
conta. O próximo governo 
do Brasil vai ter que acelerar 
a entrada do país na OCDE 
[Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico], pois ela trata da 
governança global — afirmou.

Ele identificou ainda um 
mal-estar com a globalização, 
que se expressa com mudan-

ças tecnológicas aceleradas 
e um desemprego estrutural 
avançado no capitalismo, 
o que provoca um desloca-
mento dos investimentos pelo 
mundo afora.

— Que a multipolaridade 
se consolide, mas com base 
em regras multilaterais, que 
correspondam à lógica do 
direito, compartilhadas pelos 
diversos domínios da ordem 
internacional. É importante 
que o Brasil tenha uma visão 
estratégica, com clareza de 
objetivos, e construa caminhos 
para alcançar esses objetivos. 
O que está em jogo? Onde 
nossos interesses são priori-

tários? — questionou.
Secretário de Planejamento 

Diplomático do Ministério das 
Relações Exteriores, o minis-
tro Benoni Belli apontou um 
descompasso entre as regras 
internacionais vigentes, com 
polaridades indefinidas, e a 
ascensão da Ásia e da China, 
que ameaça a hegemonia dos 
Estados Unidos.

Desabrigados
Presidente da CRE, o sena-

dor Fernando Collor  (PTC-AL) 
observou que o processo de 
globalização traz benefícios, 
embora também provoque 
uma “legião de desabrigados”.

A Representação Brasilei-
ra no Parlamento do Merco-
sul (Parlasul) promove hoje 
uma audiência interativa 
para discutir o Acordo-Qua-
dro de Cooperação entre os 
Estados-Partes do Mercosul 
e Estados Associados para a 
Criação de Equipes Conjun-
tas de Investigação.

Assinado em San Juan, 
Argentina, em 2010, o acor-
do consta da Mensagem 
185/2017 do Executivo e 
tem por objetivo reforçar a 
cooperação na área penal 
entre os países do Mercosul, 
melhorando o combate ao 
crime organizado e a atos 
de terrorismo, entre outros 
delitos. Há previsão de criar 
equipes conjuntas para in-

vestigações transnacionais. 
Foram convidados para 

a audiência o diretor do 
Departamento de Recupe-
ração de Ativos e Coopera-
ção Jurídica Institucional 
do Ministério da Justiça, 
Luiz Roberto de Godoy, o 
coordenador-geral de Co-
operação Jurídica Interna-
cional do ministério, Isalino 
Giacomet Junior, a chefe 
da Divisão de Cooperação 
Jurídica Internacional da 
Polícia Federal, Silvia de 
Oliveira, e a secretária de 
Cooperação Internacional 
da Procuradoria-Geral da 
República, Cristina Romano.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM) associou o elevado nú-
mero de intenções de voto no 
ex-presidente Lula à rejeição 
ao governo de Michel Temer 
e a seu programa de reformas.

Citando pesquisa do Da-
tafolha, ela disse que Temer 
atingiu o mais baixo índice de 
aprovação de um presidente 
desde a redemocratização e 
que 89% da população apoia 
a abertura de processo contra 
o presidente.

— A população brasileira 
lembra a prioridade que ele 
[Lula] deu, durante seu gover-
no, à população mais simples, 
à população mais carente. É 
essa a leitura que nós temos 
que fazer em primeiro lugar.

Lasier  Mar-
tins (PSD-RS) 
defendeu ampla 
revisão no papel 
do Senado, es-
pecialmente no 
quadro político atual tomado 
por incertezas. Ele ressaltou 
que a sociedade tem uma visão 
ruim da Casa e alguns che-
gam a defender sua extinção. 
Para o senador, é imperativo 
reconhecer as falhas no fun-
cionamento do Senado. 

Entre os pontos criticados 
por Lasier, estão o sistema de 
suplência do cargo e o man-
dato de oito anos. 

— Interesses escusos atra-
palham as atividades do Par-
lamento — disse.

Cristovam Bu-
arque (PPS-DF) 
se disse surpreso, 
indignado e pre-
ocupado com a 
dimensão que 
ganhou no mundo virtual 
uma notícia falsa, em que ele 
defenderia uma intervenção 
militar. Ele afirmou que o 
mais grave foi que muitas 
pessoas o cumprimentaram 
pela posição.

— Mais grave é não refletir-
mos e entendermos que nós 
somos os culpados, porque 
estamos dando margem a esse 
sentimento nacional que está 
crescendo, sim, de que os civis 
não são capazes de resolver os 
problemas que nós criamos.

Painel promovido pela Comissão de Relações Exteriores debateu o lugar do Brasil em um mundo de transformações. Para debatedores, o país precisa se reindustrializar

Audiência tratará de acordo no 
Mercosul para combater crimes

Para Vanessa, voto 
em lula mostra 
rejeição a Temer

lasier defende  
revisão ampla no 
papel do Senado

Cristovam lamenta 
notícia falsa sobre 
seu apoio a golpe

Brasil não pode ficar isolado, diz embaixador

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

Benoni Belli, deputada Bruna Furlan, Collor e Rubens Barbosa no debate promovido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
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A comissão mista que 
analisa a Medida Provisória 
796/2017 reúne-se hoje para 
debater  relatório de Marta Su-
plicy (PMDB-SP) ao texto, que 
prorroga até 31 de dezembro o 
benefício fiscal para construir 
e modernizar salas de cinema. 
O Regime Especial de Tribu-
tação para Desenvolvimento 
da Atividade de Exibição Cine-
matográfica (Recine), criado 
em 2012, deveria vigorar até 
março deste ano. Naquele mês,  
Temer vetou a prorrogação do 
benefício até 2019, aprovada 
pelos parlamentares, e enviou 
ao Congresso a MP 796, que 
isenta de tributos federais, 
como IPI, PIS e Cofins.

Com Agência Câmara

Regina Sousa (PT-PI) afirmou ontem, 
em Plenário, que o reitor afastado da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Luiz Carlos Cancellier, que 
cometeu suicídio, é a primeira vítima 
fatal dos abusos cometidos pelo que 
classificou de “Estado policialesco” que 
impera no país. Acredita-se, disse ela, 
que o ato extremo se deu por causa de 
sua prisão por suspeita de desvio de  
R$ 80 milhões, referentes a bolsas de es-
tudo da instituição. Ela leu carta escrita 
pelo reitor na qual relata a humilhação 
e o vexame a que foi submetido ao ser 
preso, sendo que não foi ouvido em 
investigação interna prévia.

A pauta de amanhã da Co-
missão de Direitos Humanos 
(CDH) inclui dez itens. Entre 
eles, o relatório de Ângela 
Portela (PDT-RR) pela apro-
vação do projeto que busca 

familiarizar os estudantes com 
alguns dos textos legisladores 
mais relevantes do país.

Segundo o PLS 325/2015, 
do ex-senador Donizeti No-
gueira, todas as escolas do 

país, tanto públicas quanto 
privadas, serão obrigadas a 
manter em local visível e com 
fácil acesso, no mínimo dois 
exemplares da Constituição, 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, do 
Estatuto da Juventude, do Es-
tatuto do Idoso, do Estatuto da 
Igualdade Racial, do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência e 
da Lei Maria da Penha.

Na justificativa, Donizeti, 
que exerceu o mandato en-
tre janeiro de 2015 e maio 
de 2016 (enquanto a titular, 
senadora Kátia Abreu, esteve 
no Ministério da Agricultura), 
alega que a intenção é deixar à 
disposição de pais e alunos os 
exemplares dos textos legais, 
para incentivar o exercício da 
cidadania pelos jovens.

“A disponibilidade desses 
estatutos nas escolas propicia-
rá o envolvimento dos alunos, 
desde os primeiros anos da 
formação intelectual, com o 
debate sobre esses temas nas 
escolas publicas e privadas”, 
diz na justificativa do projeto.

O objetivo do projeto teve 
apoio na CDH dos senadores 
Paulo Paim (PT-RS) e Ângela 
Portela. Coube a Paim su-
gerir emenda incluindo os 
exemplares da Constituição 
no rol, o que foi acatado pela 
senadora.

Ângela também sugere a 
aprovação de outra emenda, 
de sua autoria, determinando 
que as escolas que não pro-
videnciarem a lista completa 
dos exemplares previstos terão 
que fazer seminários sobre os 
temas que estiverem faltando.

A Comissão de Educação (CE) vota 
hoje o projeto que institui os territórios 
étnico-educacionais (TEE) como forma 
facultativa de organização da educação 
escolar indígena. O PLS 737/2015, de 
Telmário Mota (PDT-RR), poderá ter 
decisão final na comissão e seguir 
direto para a Câmara se não houver 
recurso para análise pelo Plenário.

Na justificativa, Telmário lembra 
que os TEEs compreendem terras 
indígenas, ainda que descontínuas, 
que sejam ocupadas por povos que 
mantêm relações inter-societárias 
caracterizadas por raízes históricas, 
relações político-econômicas, filiações 
linguísticas e práticas culturais com-

partilhadas. Esses territórios, segundo 
o senador, podem proporcionar-lhes 
a oportunidade de participar da de-
finição dos caminhos pedagógicos a 
serem percorridos.

— A educação escolar indígena 
está sem norte, sem estrutura e sem 
recursos. Um exemplo é Roraima, 
onde, das 361 escolas indígenas, 251 
não possuem nem autorização para 
funcionar. Não têm assistência ou apoio 
logístico consistente — argumenta.

Para Telmário, a inclusão dos TEEs 
como alternativa na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB) poderá 
melhorar essa situação.

O projeto obteve parecer favorável 

da Comissão de Direitos Humanos  
(CDH). O relator na CE, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), ressaltou a im-
portância da proposta como avanço na 
garantia de oferta de educação escolar 
de qualidade para os povos indígenas.

Título de patrono
Também está na pauta da CE um 

projeto que veda a concessão do tí-
tulo de patrono ou patrona a pessoas 
vivas. Para o autor do PLS 228/2016, 
Lasier Martins (PSD-RS), a alteração 
na Lei 12.458/2011 permite valorizar 
nomes que são símbolos em sua área 
de atuação, evitando uso para fins de 
promoção pessoal.

Comissão analisa 
MP do Recine para 
salas de cinema

Regina lamenta morte 
de reitor afastado em SC

Projeto obriga escolas a facilitar acesso a Constituição e estatutos 

Organização da educação para indígenas vai a votação hoje

A COMISSãO DE Direitos Hu-
manos e Legislação Participa-
tiva (CDH) promoveu ontem 
debate com dez palestrantes 
sobre conquistas proporciona-
das pela Lei da Aprendizagem, 
como a diminuição da evasão 
escolar e da exploração do 
trabalho infantil. 

Convidada especial,a atriz 
e cantora Larissa Manoela, de 
16 anos, que recebeu o título 
de embaixadora dos Clubes 
Unesco (associações que pro-
movem a Unesco e projetos 
sociais e educacionais), disse 
que começou sua carreira 
com apenas 4 anos e que sua 
popularidade vai ajudar na 
divulgação da importância 
dos estudos para os jovens e a  
necessidade de oportunidades 
no mercado de trabalho e de 
capacitação.

Com mais de 11 milhões de 
seguidores nas redes sociais, 
ela é considerada um ídolo de 
crianças e adolescentes no 
Brasil. Entre seus trabalhos 
mais famosos, estão as no-
velas Carrossel e Cúmplices 
de um Resgate e os filmes O 

Palhaço e Meus 15 Anos. 
Conciliadora da Justiça 

Federal, Mafra Merys afir-
mou que a aprendizagem 
e o cuidado com crianças e 
adolescentes deve envolver 
toda a sociedade. Ela explicou 
que Larissa será a porta-voz 
dos jovens aprendizes, não do 
governo ou empresas.

Jovem Aprendiz
A Lei da Aprendizagem (Lei 

10.097/2000) influenciou a 
criação do Jovem Aprendiz, 
política pública de sucesso, 
mas que precisa avançar, 
segundo os convidados. De 
acordo com a lei, empresas de 
médio e grande porte devem 
contratar jovens com idade 
entre 14 e 24 anos como apren-
dizes. O contrato pode durar 
até dois anos e, durante esse 
período, o jovem é capacitado 
na instituição formadora e na 
empresa, na teoria e na prática.

O gerente do Instituto Brasi-
leiro Pró Educação, Trabalho 
e Desenvolvimento (Isbet), 
Douglas Soares, disse que 
foram contratados 200 mil 

jovens por meio do programa 
apenas nos primeiros seis 
meses de 2017. Segundo ele, 
o programa vem ajudando a 
diminuir a evasão escolar e a 
combater o trabalho infantil. 
No total, mais de 3 milhões 
de jovens foram contratados 
como aprendizes desde 2005, 
quando houve a regulamen-
tação da lei pelo Decreto 
5.598/2005. Os estados que 

mais contratam aprendizes 
são Rio Grande do Sul e Minas 
Gerais, os pioneiros, e São 
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

O diretor da Secretaria 
de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da 
Educação, Geraldo Oliveira, 
afirmou que o MEC está es-
truturando a interseção da 
Lei de Aprendizagem com as 
mudanças do ensino médio. 

Afirmou, porém, que 70% 
dos jovens não entram na 
universidade nem conseguem 
ingressar no mercado de tra-
balho de maneira satisfatória. 
A procuradora do Ministério 
Público do Trabalho Mar-
garet de Carvalho sugeriu o 
aumento do valor da multa às 
empresas que não respeitarem 
o mínimo de 5% de jovens 
aprendizes.

Jovem Aprendiz reduz evasão, diz especialista

Paim (3° à esq.) conduz debate com Larissa Manoela (ao lado), atriz e embaixadora dos Clubes Unesco

Dez palestrantes avaliaram ontem em audiência no Senado que lei criada em 2000 contribui para manter os alunos nas escolas e que programa de sucesso precisa avançar

Regina, presidente da CDH, que analisará acesso à Constituição e a leis
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UMA PROPOSTA DE alteração 
ampla da lei que fixa normas 
sobre os planos e seguros 
privados de assistência à 
saúde pode retirar direitos 
dos beneficiários que hoje 
são garantidos pela Justiça. 
Esse foi um dos pontos mais 
debatidos ontem em audiên-
cia pública da Comissão de 
 Direitos  Humanos (CDH).

A proposta em questão é o 
PL 7.419/2006, que tramita 
com urgência em uma comis-
são especial da Câmara dos 
Deputados, com 139 projetos 
apensados. O relator é o depu-
tado Rogério Marinho (PSDB-
-RN), que já anunciou que fará 
uma série de mudanças na lei 
para preservar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos 
contratos.

Uma das mudanças deverá 
proibir a aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor nos 
contratos de planos de saúde. 
Com isso, milhares de decisões 
judiciais em ações contra 
operadoras não poderiam se 
basear no código.

— Isso vai prejudicar cada 
vez mais o acesso aos usuários 
dos planos de saúde e, como 
consequência, favorecer o fa-
turamento dos empresários do 
setor — disse o representante 
Movimento Chega de Descaso, 
Leandro Farias.

Ele lamentou a pressa dos 

deputados em analisar o 
projeto e reclamou da falta de 
diálogo com a sociedade civil. 
Segundo ele, a Lei 9.656/1998 
deveria ser alterada para 
resolver os principais proble-
mas enfrentados hoje pelos 
usuários, como negativa de 
cobertura, reajustes indevidos 
e rescisão unilateral, assuntos 
que predominam nas ações 
judiciais.

Segundo o consultor jurí-
dico da União Nacional das 
Instituições de Autogestão 
em Saúde (Unidas), José Luiz 
Toro da Silva, a judicialização 
da saúde causa desequilíbrio 
orçamentário do setor e pre-
judica o próprio consumidor:

— A judicialização tem um 
impacto perverso. Muitas de-
cisões judiciais não respeitam 
a lei — disse.

Desequilíbrio
Integrante do Conselho 

Federal de Medicina, Salomão 
Rodrigues Filho afirmou que 
os médicos e demais pres-
tadores de serviço são mal 
remuneradores por consultas 
e procedimentos. Para ele, o 
projeto em debate não esta-
belece equilíbrio no mercado.

— A boa remuneração para o 
prestador é fundamental. De-
veria haver uma parceria entre 
operadoras e prestador. Hoje 
essa relação é de desconfiança. 

Esse relatório do deputado Ro-
gério Marinho não vai atender 
aos prestadores de serviço, não 
vai atender aos pacientes, mas 
apenas às operadoras. Será um 
desastre — avaliou.

A favor das mudanças, o 
superintendente de Regula-
ção da Federação Nacional 
de Saúde Complementar, 
Sandro Leal Alves, afirmou 
que as operadoras têm mais 
despesas do que receitas. Ele 
também criticou a excessiva 
judicialização dos contratos:

— O setor de saúde suple-
mentar operou em deficit, 
diferentemente de algumas 
notícias que foram veiculadas. 
As operadoras não têm lucros 
exorbitantes. Em 2016 apenas 
duas operadoras do setor apre-
sentaram lucro. Isso causou 
uma distorção — argumentou.

O senador Paulo Paim (PT-
-RS), autor do pedido de 
audiência, ressaltou que a 
saúde é uma das principais 
preocupações dos brasileiros.

— Espero que a Câmara 
aprofunde o debate — disse.

Las Vegas
A CDH fez um minuto de 

silêncio em homenagem às 
vítimas do maior ataque a tiros 
da história dos Estados Uni-
dos, ocorrido no domingo em 
Las Vegas. O ataque deixou 59 
mortos e mais de 500 feridos.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) debaterá em 
audiência hoje os desafios do 
diagnóstico e do tratamento 
do câncer colorretal. O câncer 
atinge o intestino grosso, que 
é subdividido em cólon e reto. 
O pedido da audiência é da 
senadora Ana Amélia (PP-RS).

O tratamento é feito por 
cirurgia para remoção do 
tumor. A quimioterapia e a 
radioterapia são indicadas 
tanto para reduzir o tamanho 

dos tumores quanto para 
eliminar células cancerosas 
remanescentes.

Identificados precocemente, 
pólipos ou tumores podem 
ser removidos antes de se 
transformarem em câncer. 
A colonoscopia, exame que 
identifica tumores no intestino 
grosso, é recomendada princi-
palmente para pessoas com 
mais de 50 anos. No Brasil, o 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca) registrou 16,6 mil casos 

novos de câncer de cólon e 
reto em homens e 17,6 mil em 
mulheres em 2016.

Entre os convidados do 
debate estão o chefe da Coor-
denação-Geral de Média e Alta 
Complexidade do Ministério 
da Saúde, Sandro Martins, e a 
presidente da Associação Bra-
sileira de Prevenção do Câncer 
de Intestino, Angelita Gama.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) deve 
votar hoje um projeto que 
destina às áreas da saúde e 
da educação parte dos bônus 
de assinatura — valores que 
a empresa vencedora de uma 
licitação paga à União antes 
de começar a explorar uma 
jazida petrolífera.

O projeto (PLS 280/2013) 
altera a Lei 12.351/2010, que 
cria o Fundo Social (FS). Esse 
fundo recebe recursos da 
exploração do pré-sal que 
cabem à União, como royal-
ties e participações especiais. 
A legislação em vigor prevê a 
transferência de “parcela do 
valor do bônus de assinatura” 
para o FS, mas não estabelece 
o tamanho dessa parcela.

A proposta, de Cristovam 
Buarque (PPS-DF) e Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), determi-
na a transferência integral 
dos bônus de assinatura para 
o fundo. A regra vale para 
contratos de exploração do 
pré- sal assinados no  regime 
de partilha.

O relator na CAE, Valdir 
Raupp (PMDB-RO), manteve 

a transferência integral, mas 
fez uma ressalva: fica fora do 
repasse o valor destinado à 
Pré-Sal Petróleo, empresa 
criada em 2013 para gerir os 
contratos de partilha.

A legislação atual já esta-
belece que o dinheiro do FS 
seja aplicado em educação 
e saúde, mas o projeto do 
Senado detalha a destinação 
dos recursos: no caso da edu-
cação, o dinheiro vai apenas 
para o ensino básico.

O PLS 280/2013 passou 
por outras três comissões do 
Senado: de Educação (CE), 
de Assuntos Sociais (CAS) e 
de Infraestrutura (CI).

O projeto será votado em 
caráter terminativo na CAE 
e, se não houver recurso para 
exame pelo Plenário, seguirá 
para votação da Câmara dos 
Deputados.

A CAE também deve votar 
a indicação da Presidência 
da República (MSF 56/2017) 
de Polyanna Ferreira Silva 
Vilanova para o cargo de 
conselheira do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade).

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) pode votar 
amanhã um projeto de Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) 
que institui uma ajuda de 
custo aos usuários do SUS 
que precisarem fazer o tra-
tamento fora da cidade onde 
moram. 

O relatório de Eduardo 
Amorim (PSDB-SE) é pela 
aprovação do PLS 264/2017. 
Como será votado em decisão 
terminativa, se for aprovado 
poderá seguir diretamente 
para a Câmara, sem passar 
pelo Plenário do Senado, a 
menos que haja recurso.

Pelo texto, a ajuda de custo 
deverá abranger as despesas 
de transporte do paciente, 
de diárias para alimentação 
e de pernoite. Para receber o 
benefício, o tratamento deve 
ter  indicação médica e auto-
rização do gestor municipal 
ou estadual do SUS, aliada à 
garantia de atendimento na 
outra cidade. A ajuda deverá 

ser paga só se forem esgota-
dos os meios de tratamento 
na cidade de residência.

Um acompanhante tam-
bém poderá ter direito à 
ajuda de custo. A proposta 
prevê que a União financie 
o benefício e que o valor seja 
reajustado pela inflação.

Sem recursos
Na justificativa da proposta, 

Randolfe Rodrigues lembra 
que está em vigor uma por-
taria do Ministério da Saúde 
que prevê uma política de 
tratamento fora de domicílio 
(TFD). Mas os recursos têm 
sido, segundo ele, contin-
genciados. 

No relatório, Amorim, que é 
médico, acrescenta que a TFD 
impõe procedimentos tão 
burocráticos “que impedem 
que o interessado obtenha 
os recursos em tempo hábil”.

Outro ponto positivo do 
projeto, segundo Amorim, é 
o reajuste anual do benefício. 
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  Veja na pág. 2 como acompanhar 
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Comissão debateu projeto que pode proibir a aplicação do Código do Consumidor nos contratos dos 
planos. Especialistas dizem que usuários serão prejudicados e operadoras afirmam que têm deficit 

Novas regras para plano de 
saúde geram divergências

Salomão Rodrigues Filho, do Conselho Federal de Medicina, fala em audiência na Comissão de Direitos Humanos

Randolfe é autor do projeto, que pode ser votado em comissão amanhã

Diagnóstico de câncer colorretal em debate hoje

Educação e saúde deverão ter 
mais recursos vindos do pré-sal

SuS poderá custear tratamento 
de saúde em outra cidade
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