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Estatuto da Segurança 
Privada vai ao Plenário

Comissões aprovam 
emendas ao Orçamento

O Estatuto da Segurança Privada, 
aprovado na Comissão de Assuntos 
Sociais, foi para Plenário em regime 
de urgência, sem resolver a polêmica 
sobre a prestação de serviços pelos 
bancos a terceiros no transporte de 
valores. Randolfe Rodrigues avisou 
que vai tentar novamente suprimir 
trecho do relatório de Vicentinho 
Alves que veda essa atuação.  7

A proposta orçamentária para 2018 
já recebeu emendas de cinco comis-
sões. Uma das emendas, por exemplo, 
reserva R$ 400 milhões para ajudar na 
realização do Censo Agropecuário, 
que recebeu emendas da Comissão de 
Agricultura para o Orçamento deste 
ano. Outra destina R$ 300 milhões 
para recuperar bacias hidrográficas 
em todo país.  8

Senado aprova ajuda 
a usuário do SUS que 
viaja para se tratar
Projeto prevê verba para transporte, alimentação e hospedagem de pacientes que precisarem 
fazer tratamento médico em outra cidade. O texto ainda precisa passar pela análise da Câmara

A Comissão de Assun-
tos Sociais aprovou na 
quarta-feira um projeto 

que institui ajuda de custo para 
os usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) que precisam fazer 
o tratamento fora da cidade onde 
vivem. O projeto deverá seguir 
para a análise da Câmara dos 
Deputados.

De autoria de Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), o texto de-
termina que a ajuda de custo 
deverá abranger as despesas 
de transporte do paciente, ali-
mentação e hospedagem. Um 
acompanhante também poderá 
ter direito à ajuda.

O tratamento fora do muni-
cípio deve ser uma indicação 

médica. A ajuda só poderá ser 
paga após serem esgotados todos 
os meios de tratamento na cidade 
onde reside o paciente. Além 
disso, ele deverá ter autorização 
do gestor municipal ou estadual 
do SUS e também a garantia do 
atendimento na outra cidade.

Pelo projeto, a ajuda de custo 
deverá ser paga pela União.  3

A manutenção ou não 
do afastamento do sena-
dor Aécio Neves deve ser 
decidida amanhã pelos 
senadores no Plenário. 
Na quarta-feira passada, 
o STF entendeu que o 
Senado pode rever o  
julgamento da Primeira 

Turma do tribunal que, 
no dia 26 de setembro, 
afastou o senador do 
mandato e o submeteu 
a medidas cautelares. 
Entre os senadores, o 
entendimento dos mi-
nistros do STF provocou  
divergências.  6

Senadores decidem amanhã 
sobre afastamento de Aécio

Elmano Férrer na Comissão de Assuntos Sociais, que aprovou 
seu substitutivo para regular atuação dos gerontólogos no país

Armando Monteiro é relator do projeto sobre adoção

Avança projeto sobre processo trabalhista

Debate: ações de baixo carbono funcionam

A Comissão de Constituição e Justi-
ça aprovou na quarta-feira projeto que 
regulamenta a contagem de prazos 
processuais na Justiça do Trabalho. 
Segundo o relator, Antonio Anastasia, 

o texto incorpora inovações trazidas 
pelo Código de Processo Civil, de 
modo a uniformizar a contagem de 
prazos nos processos trabalhista e ci-
vil. O projeto segue para o Plenário.  5

Em debate na Comissão Mista Per-
manente sobre Mudanças Climáticas 
na quarta-feira, especialistas afirmaram 
que novas práticas adotadas pelo Brasil 
em agricultura de baixo carbono têm 

surtido efeito na preservação ambien-
tal. As ações incluem recuperação de 
pastagens degradadas, integração entre  
lavoura, pecuária e floresta, sistema de 
plantio direto e florestas plantadas.  3

Jorge Viana e Regina Sousa (ambos à dir.) participam de debate sobre agricultura de baixo carbono

Sessão do Plenário vai decidir o futuro do senador Aécio Neves

Vai para Câmara regulamentação da profissão de gerontólogo

Texto que destrava adoções ganha urgência

A regulamentação da 
profissão de gerontólogo 
foi aprovada na Comissão 
de Assuntos Sociais, com o 
texto substitutivo de Elmano 
Férrer. O texto, apresentado 
por Paulo Paim, poderá ser 
encaminhado diretamente 
para análise da Câmara. O 

projeto prevê que só poderá 
exercer a profissão quem 
possuir o diploma de bacha-
rel em gerontologia reco-
nhecido ou curso similar no 
exterior revalidado ou quem 
tiver o exercício amparado 
por convênios internacio-
nais de intercâmbio.  3

A Comissão de Assuntos 
Sociais aprovou um projeto 
que acelera a adoção de crian-
ças e adolescentes. Pelo texto, 
a Justiça passa a ter um prazo, 
de até 120 dias, para concluir 
os processos. Hoje muitos se 
arrastam por anos. O texto vai 
para a Comissão de Constitui-
ção e Justiça com urgência.  4

Serão promulgados três 
acordos internacionais 5

Criminoso poderá ter de 
ressarcir Previdência  7

Pesquisa: população quer 
mudar desarmamento  2

Lobão conduz a reunião em que a comissão aprovou mudanças nos prazos das ações trabalhistas
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UM PROJETO DE lei que 
propõe a realização de um 
plebiscito sobre a revogação 
do Estatuto do Desarmamento 
obteve cerca de 95% de apoio 
popular na consulta pública 
feita no Portal e-Cidadania, 
do Senado. Já são mais de 233 
mil votos a favor e menos de 10 
mil votos contrários à propos-
ta, apresentada pelo senador 
Wilder Morais (PP-GO).

O projeto (PDS 175/2017) 
propõe a substituição do esta-
tuto (Lei 10.826/2003) por uma 
nova lei que assegure o porte 
de armas de fogo a qualquer 
cidadão. Para evitar custos, 
o texto prevê a realização do 
plebiscito no mesmo dia das 
eleições de 2018.

O eleitor responderia “sim” 
ou “não” a três perguntas. A 
primeira seria: “Deve ser as-
segurado o porte de armas de 
fogo para cidadãos que com-
provem bons antecedentes e 
residência em área rural?”. A 
segunda: “O Estatuto do De-
sarmamento deve ser revogado 
e substituído por uma nova lei 
que assegure o porte de armas 
de fogo a quaisquer cidadãos 
que preencham requisitos 
objetivamente definidos em 
lei?”. A terceira, quase idêntica 
à anterior, substitui apenas “o 

porte” por “a posse” de armas.
A proposta aguarda relatório 

de Sérgio Petecão (PSD-AC) 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ).

Debate 
Massacres como o ocorrido 

em Las Vegas no início deste 
mês, quando um atirador ma-
tou 59 pessoas e feriu mais de 
500, reacendem o debate sobre 
o acesso fácil a armas de fogo. 
Na opinião de Wilder, porém, 
facilitar o porte e a posse de 
arma por cidadãos comuns no 
Brasil reduzirá a criminalidade.

— Hoje o bandido não tem 
receio algum de cometer um 
crime, pois sabe que não en-
contrará resistência. Mas, ao 
saber que poderá ser surpre-
endido, será que ele cometeria 
esse crime? Por que devemos 
restringir o direito da popula-
ção de se defender?

Na proposta, o senador tam-
bém aponta os moradores de 
áreas rurais, sem direito a pos-
suir arma de fogo para defesa 
da família e da propriedade.

A presidente da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH), 
Regina Sousa (PT-PI), é contra 
um plebiscito em um momen-
to em que a população se sente 
insegura:

— É preciso antes fazer uma 
discussão de um plano de 
segurança único, com partici-
pação dos estados e dos muni-
cípios. Se as polícias, que têm 
treinamento, às vezes agem 
de maneira errada, imagine as 
pessoas comuns que não têm 
treinamento? Vai comprar uma 
arma e levar para casa?

Em resposta, Wilder ressalta 
que o acesso às armas não 
pode ser irrestrito. O cida-
dão deverá passar por testes 
psicológicos e treinamento 
direcionado para a autodefesa.

Referendo 
A maioria da população 

(63,9%) consultada em um  
referendo realizado em 2005 
votou a favor da permissão 
de comercialização de armas 
de fogo e munição no país. A 
legislação, porém, não facilitou 
a compra e o porte de armas.

Wilder observa que, após 
mais de dez anos da promulga-
ção da lei, não houve redução 
dos índices de violência. Ao 
contrário, o total de homicí-
dios no Brasil aumentou 20%, 
atingindo 60 mil assassinatos 
por ano, afirma.

Outras propostas em trami-
tação no Congresso preveem a 
flexibilização da lei atual.

Plebiscito sobre Estatuto do 
Desarmamento tem apoio
Em consulta pública no Portal e-Cidadania, cerca de 95% dos participantes defenderam projeto que 
propõe plebiscito para substituir lei atual por outra que assegure o porte de armas a qualquer cidadão 
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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

 `LeI KAndIR  Audiência pública
9h Comissão que analisa a Lei Kandir faz 
audiência em Porto Alegre. Foram convi-
dados representantes do Rio Grande do 
Sul, como o secretário de Fazenda, Gio-
vani Feltes, e o deputado estadual Fre-
derico Antunes.

 `eSTATUTO dO TRABALHO  Ilegal
9h Debate formas inaceitáveis de traba-
lho, como trabalho escravo, infantil, in-
digno e intermitente. 

 `PLenáRIO  discursos
14h Sessão não deliberativa destinada a 
pronunciamentos.

 `CRe  Ciclo de debates
18h Comissão discute terrorismo e ame-
aças cibernéticas no século 21.

 `CdH  Técnico em radiologia
9h Audiência debate propostas de alte-
rações na lei que regula a profissão de 
técnico em radiologia. 

 `CI  Veículos elétricos
9h  Na pauta, projeto que institui tarifa 
para custear a implantação de pontos de 
recarga para veículos elétricos. 

 `CPI dA JBS  depoimentos
9h Depoimentos do procurador Angelo 
Villela e de dois delegados de polícia co-
ordenadores das operações envolven-
do a JBS.

 `CeAeRO  Código de Aeronáutica
9h30 Votação do PLS 258/2016, que insti-
tui o Código Brasileiro de Aeronáutica.

 `CAe  Cade
10h Sabatina de indicados para o Cade. 
Na sequência, reunião com 13 projetos 
em pauta, entre eles, o PLS 194/2012, que 
suspende pagamento para beneficiário 
do Minha Casa, Minha Vida sem vaga em 
escola pública da região. 

 `CMA  Bacias hidrográficas
10h Votação das emendas ao projeto do 
Orçamento de 2018. Logo após, audiên-
cia para discutir programas de revitaliza-
ção de bacias hidrográficas brasileiras.

 `MP 791  Agência de mineração
10h Audiência para discutir MP que cria 
a Agência Nacional de Mineração com a 
participação de especialistas da área.

 `CRA  Cadastro rural
11h Comissão pode votar três proje-
tos, entre eles o PLS 733/2015, que pre-
vê inscrição individual de lote em cadas-
tro rural. 

 `Ce  Prova prática para professor
11h30 Reunião deliberativa com 15 pro-
jetos em pauta. Entre eles, o que prevê 
provas práticas para professores do en-
sino básico e incentiva a permanência na 
mesma escola ao longo da carreira. 

 `CdH  emendas ao Orçamento
12h Apreciação das emendas da comis-
são ao projeto do Orçamento de 2018.

 `CAS  Ozonioterapia
14h Audiência interativa para discutir o 
PLS 227/2017, que autoriza a prescrição 
da ozonioterapia em todo o país. 

 `VIOLênCIA COnTRA MULHeR  emenda
14h30 Comissão Permanente Mista de 
Combate à Violência contra a Mulher dis-
cute emendas ao projeto do Orçamento 
de 2018 e vota requerimentos. 

 `MAUS-TRATOS  Requerimentos
14h30 CPI dos Maus-Tratos analisa 
requerimentos. 

 `MP 787  Imóveis no espírito Santo
14h30 Comissão que analisa MP sobre 
desapropriação de imóveis no ES discu-
te o relatório. 

 `MP 789  Royalties de mineração
14h30 Comissão vota o relatório da MP 
dos royalties da mineração.

 `MP 790  Código de Mineração
14h30 Votação do relatório da MP que 
atualiza o Código de Mineração.

 `MP 795  Tributação sobre petróleo
14h30 Comissão analisa o relatório 
da MP que muda tributação do setor 
petrolífero.

 `PLenáRIO  Afastamento de Aécio
16h Sessão deliberativa. Na pauta, ofí-
cio que trata do afastamento do senador 
Aécio Neves.

 `CAS  Medicamentos veterinários
9h Votação das emendas ao projeto do 
Orçamento de 2018. Logo após, comis-
são discute projeto que torna obrigató-
ria a venda fracionada de medicamentos 
veterinários.

 `CdR  Combate à seca no semiárido
9h Votação das emendas ao projeto do 
Orçamento e 2018 e reunião deliberati-
va com 8 projetos em pauta. Entre eles, o 
projeto que estabelece diretrizes para a 
celebração de consórcios públicos e coo-
peração interfederativa entre a União, os 
estados e os municípios para combate à 
seca no semiárido.

 `CPI dA JBS  depoimentos
9h Depoimentos de Francisco Assis e Silva, 
executivo da JBS, e de Vinícius Marques de 
Carvalho, ex-presidente do Cade.

 `CMA  Cadastro Ambiental Rural
9h30 Audiência interativa para debater o 
estágio atual de implementação, os im-
pactos e as perspectivas de utilização do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

 `CCJ  Ministro do TST
10h Sabatina de Breno Medeiros, indicado 
para ministro do TST, e reunião deliberati-
va com 38 itens. Na pauta, o PLS 149/2015, 
que aumenta a pena para roubo com o 
uso de arma de fogo ou explosivo. 

 `Ce  Projeto de lei orçamentária
11h30 Votação das emendas da comissão 
ao projeto do Orçamento de 2018. 

 `CAe  Situação hídrica
14h30 Audiência para discutir a situa-
ção hídrica do país, com a participação 
dos presidentes da ANA, Vicente Andreu 
Guillo, e da Sabesp, Jerson Kelman.

 `CPI dO BndeS  Votação
14h30 Comissão parlamentar de inquéri-
to vota 13 requerimentos.
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Exército destrói armas de fogo recolhidas em campanha de desarmamento, em Brasília: lei poderá ser alterada

lei permite doações para setores de universidades 
Doações para universidades 

poderão ser direcionadas a 
setores específicos, confor-
me acordo entre doadores e 
instituições. É o que prevê a 
Lei 13.490/2017, publicada 
no Diário Oficial da União de 
quarta-feira.

A norma é decorrente do 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 
403/2013, aprovado em outu-
bro de 2015 pelos senadores e 
no mês passado na Câmara. 

O texto altera a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Na-
cional (LDB — Lei 9.394/1996). 

O artigo sobre as atribuições 
das universidades permite o 
direcionamento das doações, 
que poderão ser feitas inclu-
sive em dinheiro. 

Caixa único
No caso das instituições 

públicas, os recursos devem 
ser depositados no caixa único 
da entidade, com garantia de 
destinação aos setores a serem 
contemplados.

O autor, Wilder Morais (PP-
-GO), argumentou que, quan-
do o dinheiro é destinado ao 

orçamento da universidade, as 
doações não são incentivadas:

O texto foi aprovado de for-
ma terminativa na Comissão 
de Educação (CE), onde foi re-
latado por Cristovam Buarque 
(PPS-DF), que lembrou que 
nos Estados Unidos, onde é 
comum instituições de ensino 
superior receberem doações, 
os recursos são direcionados 
a fundos específicos. Ele infor-
mou que somente um fundo 
da Universidade Harvard 
contabilizou mais de 30 mil 
doadores e voluntários.
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A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou na 
quarta-feira o substitutivo 
de Elmano Férrer (PMDB-
-PI) ao projeto de Paulo Paim 
(PT-RS) que regulamenta 
a profissão de gerontólogo  
(PLS 334/2013). A proposta 
poderá seguir para a análise 
da Câmara dos Deputados.

Só poderá exercer a pro-
fissão quem tiver diploma 
de bacharel em gerontologia 
reconhecido ou de curso si-
milar no exterior devidamen-
te revalidado ou ainda que 
tenha o exercício amparado 
por convênios internacionais 
de intercâmbio.

Durante a votação, Elmano 
ressaltou que o substitutivo 
é fruto de um acordo com 
as entidades e categorias 
envolvidas na questão.

O texto prevê a atuação dos 
gerontólogos na atenção a 
idosos em centros de convi-
vência, centros de referência 
de atenção social, centros-
-dia, instituições de longa 
permanência para idosos, 
programas de atenção domi-
ciliar, universidades abertas à 
terceira idade e unidades de 
referência na saúde do idoso.

Os gerontólogos poderão 
participar de equipes mul-
tiprofissionais que prestem 
assistência a pessoas idosas, 
de intervenções educativas 
visando à aposentadoria, da 
formulação de políticas para 

a população que envelhece e 
prestar consultoria, assesso-
ria ou auditoria sob o ponto 
de vista gerontológico.

O texto prevê que os atendi-
mentos relativos à prevenção 
e à manutenção da saúde 
do idoso, a serem realizados 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderão ser prestados 
por gerontólogos em ambula-
tórios e unidades geriátricas 
de referência, com pessoal 
especializado nas áreas rela-
tivas à gerontologia geral. O 
mesmo se dará em relação à 
proteção ao idoso no âmbito 
da assistência social.

Elmano disse defender a es-
pecialização na gerontologia 
por entender que “a saúde, 
segurança e bem-estar das 
pessoas que utilizam esse 
serviço não podem cair nas 
mãos de amadores ou de 
aventureiros”.

Ele compreende que a 
regulamentação criará uma 
identidade, exigindo dos 
gerontólogos uma condu-
ta profissional, inclusive 
responsabilizando-os tecni-
camente pela execução do 
trabalho. 

Por fim, acrescentou que 
possibilitará aos profissionais 
candidatarem-se a cargos 
específicos na  administração 
pública e prestar serviços a 
empresas públicas ou priva-
das que exigem a documen-
tação profissional.

A COMISSãO DE Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou na 
quarta-feira um projeto de 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
que institui uma ajuda de cus-
to para os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) que 
precisam fazer o tratamento 
fora da cidade onde vivem 
(PLS 264/2017). O projeto 
deverá seguir para a análise 
da Câmara dos Deputados.

O relator do projeto, senador 
Eduardo Amorim (PSDB-SE), 
disse que a proposta, se efe-
tivada, levará dignidade aos 
usuários do sistema.

— Permite aos pacientes que 
são tratados fora do domicílio 
um mínimo de dignidade, 
uma diária justa, um trans-
porte digno, porque sem isso 
fica extremamente difícil. Do 
jeito como é hoje, os governos 
pagam quando querem. Essa 
proposta cria a obrigação. 
Vamos levar dignidade aos 
pacientes e fortalecer o SUS 
— disse Amorim.

Pelo texto aprovado, a ajuda 
de custo deverá abranger as 
despesas de transporte do 
paciente, além de diárias para 

alimentação e pernoite.
Uma condição para ter direi-

to à ajuda é que o tratamento 
fora do município faça parte 
da indicação médica. 

Além disso, o paciente de-
verá ter uma autorização do 
gestor municipal ou estadual 
do SUS, aliada à garantia do 
atendimento na outra cidade.

A ajuda só poderá ser paga 
após esgotados todos os meios 
de tratamento na cidade onde 
reside o paciente. Um acom-
panhante também poderá ter 
direito à ajuda de custo, caso 
solicitado.

Outra condição para fazer 
jus ao benefício é que o des-
locamento seja maior que 50 
quilômetros. 

Pelo projeto, as diárias de 
pernoite e alimentação devem 

ser concedidas apenas se a 
acomodação e a alimentação 
não forem providas pelo gestor 
do SUS.

Orçamento
A proposta prevê que a 

política de ajuda de custos 
seja financiada pela União, de 
acordo com valores pactuados 
entre os gestores do SUS e pa-
dronizados nacionalmente, de 
forma que as diferenças regio-
nais sejam complementadas 
por estados e municípios.

Está previsto também no 
projeto o reajuste anual do be-
nefício com base na inflação. 

Pelo texto, o paciente e o 
acompanhante que não re-
ceberem em tempo hábil os 
recursos terão direito à resti-
tuição das despesas.

Senado aprovou projeto que 
prevê transporte, alimentação 
e diárias para pacientes que 
precisarem viajar para fazer 
tratamento médico
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Pedro Chaves (PSC-
-MS) destacou os 40 anos 
de criação de Mato Gros-
so do Sul. Ele lembrou 
que a emancipação se 
deu em 1977, por meio 
de ato do presidente 
Ernesto Geisel. 

O senador observou que há diferentes 
explicações sobre a decisão de Geisel, 
como a de aumentar a base de apoio 
parlamentar ao regime militar vigen-
te. Para Chaves, o determinante foi o 
intenso processo de desenvolvimento 
da região entre os anos 60 e 70, com a 
introdução de capitais e inovação tec-
nológica na agricultura e na pecuária.

O senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) prestou 
homenagem ao municí-
pio de Campina Grande 
(PB), que completa 153 
anos de emancipação. 

Ao discursar em Ple-
nário na quarta-feira, o senador clas-
sificou o município como um dos mais 
importantes da Paraíba, do Nordeste e 
do Brasil.

— Quero também comemorar hoje 
os 40 anos do recebimento do título 
de Cidadão Campinense. Eu recebi 
o título no dia 11 de outubro de 1977 
— disse o senador, que é natural de 
Cajazeiras (PB).

Ângela Portela (PDT-
-RR) saudou em Plenário 
na quarta-feira o 29º 
aniversário de Roraima, 
completado no dia 5. 

A senadora destacou a 
diversidade cultural do 
estado, graças à presença de diferentes 
etnias indígenas e à migração de bra-
sileiros de todas as regiões.

Ela ressaltou, porém, que Roraima 
precisa superar problemas como a regu-
larização fundiária e a dependência de 
energia da Venezuela. O estado não faz 
parte do Sistema Interligado Nacional 
(SIN), lembrou, cobrando do governo 
a construção do Linhão de Tucuruí.

Ana Amélia (PP-RS) 
lembrou os 300 anos de 
descoberta da imagem 
de Nossa Senhora Apa-
recida, em discurso na 
quarta-feira, véspera do 
feriado nacional. 

— Que a celebração dos 300 anos 
da chegada de Nossa Senhora seja 
coroada de muita serenidade, reflexão 
e tolerância. Não com a corrupção, 
não com o crime, mas uma tolerância 
na relação das pessoas, com respeito 
às diferentes crenças, aos diferentes 
credos, às diferentes religiões; um 
ecumenismo com qual o Brasil também 
precisa saber conviver.

Chaves celebra os 40 anos  
de emancipação de MS

lira homenageia os 153 
anos de Campina Grande

Ângela Portela comemora 
29º aniversário de roraima 

Ana Amélia lembra Dia de 
nossa Senhora Aparecida

Tratamento do SUS em outra 
cidade deve ter ajuda de custo

Vai à Câmara regulação 
para gerontólogos

Randolfe é o autor do projeto, que deve seguir para a análise da Câmara

Debatedores destacam valor da agricultura de baixo carbono 
Durante debate promovido 

pela Comissão Mista Perma-
nente sobre Mudanças Climá-
ticas (CMMC) na quarta-feira,  
representantes do Ministério 
da Agricultura, do WWF Bra-
sil, da Embrapa Cerrados e 
da Associação Brasileira das 
Indústrias de Óleos Vegetais 
(Abiove) foram unânimes ao 
afirmar que as novas práticas 
adotadas pelo Brasil em agri-
cultura de baixo carbono têm 
surtido efeito na preservação 

e na recuperação ambiental.
O chamado Plano ABC, de 

agricultura de baixo carbono, 
adotado pelo Ministério da 
Agricultura desde 2010, está 
no centro dessas ações. 

O programa inclui recupe-
ração de pastagens degrada-
das, integração da lavoura, 
pecuária e floresta, sistema 
de plantio direto e florestas 
plantadas.

Segundo o representante do 
Ministério da Agricultura no 

debate, Elvison Ramos, esse 
tipo de ação fez o país poupar 
mais de 150 milhões de hecta-
res de área em desmatamento 
entre 1976 e 2015, com ganhos 
de produtividade. Sobre a 
agropecuária, ele explicou 
que a emissão de gases pelos 
bovinos já é bastante reduzida.

Outro exemplo vem de uma 
iniciativa do setor privado: a 
moratória à soja, pela qual 
grandes empresas firmaram 
um acordo para não comprar 

nem financiar soja produzida 
em áreas desmatadas da Ama-
zônia desde 2008. De acordo 
com o gerente da Abiove, 
Bernardo Pires, os resultados 
são visíveis.

— Nós temos picos em 
1995 e 2004 de quase 30 mil 
quilômetros quadrados na 
Amazônia Legal. Atualmente 
o desmatamento está na or-
dem de 7,8 mil quilômetros 
quadrados.

Regina Sousa (PT-PI) aler-

tou sobre a necessidade de 
capacitação de pequenos 
agricultores.

— Como é que a gente muda 
isso, se não tem um agente lá 
para ensinar essas mudanças 
para esses pequenininhos?  — 
questionou.

Presidente da comissão,  
Jorge Viana (PT-AC), destacou 
os ganhos do Brasil com o mo-
nitoramento que vem sendo 
feito pelo Cadastro Ambiental 
Rural (CAR).
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A COMISSãO DE Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou na 
quarta-feira o relatório de 
Armando Monteiro (PTB-PE) 
a um projeto que desburocra-
tiza e agiliza procedimentos 
relacionados à destituição do 
poder familiar e ao processo 
de adoção de crianças e ado-
lescentes no Brasil.

Por sugestão de Ângela Por-
tela (PDT-RR), foi concedido 
regime de urgência à proposta, 
que segue agora para a Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ).

Pelo texto (PLC 101/2017), 
o prazo máximo para a Justiça 
finalizar o processo de adoção 
e proferir a sentença será de 
120 dias. Hoje não há prazo 
definido.

— O projeto oferece uma 
contribuição importante ao 
fixar prazos claramente, tanto 
para que se garanta a etapa da 
destituição do poder familiar 
quanto para a adoção de regras 
muito mais ágeis para o pro-
cesso — diz Armando.

Em relação à perda do po-
der familiar, deverá haver um 
esforço por parte do juizado 
em ouvir os pais, com cita-
ção insistente em residência 
e edital. Deverão ainda ser 
ouvidas testemunhas, e as 
partes poderão se manifestar 
durante o processo.

O tempo máximo de perma-
nência das crianças em abrigos 
diminui de dois anos para um 
ano e meio.

Convivência
Quanto ao estágio de convi-

vência, um período de adap-
tação que antecede a adoção 
definitiva, o texto aprovado 
estabelece prazo máximo de 
90 dias, observadas a idade 
da criança ou do adolescente 
e as peculiaridades de cada 
caso. Atualmente, cabe a um 
juiz estipular esse tempo, que 

é indeterminado.
Para casos de adoção por 

pessoa ou casal residente fora 
do país, o estágio de convi-
vência será de no mínimo 30 
e no máximo 45 dias, também 
prorrogável por igual período.

Todo estágio de convivência 
terá de ser cumprido no territó-
rio nacional, preferencialmen-
te na comarca de residência 
da criança ou do adolescente, 
ou ainda, a critério do juiz, em 
uma cidade limítrofe.

Os pretendentes à adoção 
poderão contar com a ajuda de 

grupos de apoio habilitados. 
Os programas oferecidos por 
esse grupos deverão conter 
preparação psicológica e es-
tímulo à adoção inter-racial, 
de grupos de irmãos e de 
crianças ou adolescentes com 
deficiência, doença crônica ou 
necessidades específicas. Pes-
soas interessadas em adotar 
crianças e adolescentes com 
esse perfil terão prioridade 
no cadastro de adoção. Para 
garantir essa prioridade, o 
projeto inclui uma nova regra 
no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).
A proposta respeita o direito 

do adotado de ter informações 
sobre seu processo de adoção 
e sobre os pais biológicos 
quando completar 18 anos 
de idade.

Apadrinhamento
De acordo com o texto 

aprovado, fica incorporada 
ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente a figura do apa-
drinhamento, já praticada em 
diversas cidades.

O apadrinhamento favorece 
crianças e adolescentes em 
programas de acolhimento 
institucional ou familiar, ou 
seja, quando estão em um 
orfanato ou em famílias subs-
titutas provisórias.

Os candidatos a apadrinhar 
precisam ter mais de 18 anos e 
não estar inscritos em cadas-
tros de adoção, além de cum-
prir os requisitos do programa 
do qual vão participar.

Pessoas jurídicas também 
poderão apadrinhar crianças 
e adolescentes para colaborar 
em seu desenvolvimento. O 
perfil do apadrinhado será 
definido em cada programa, 
com prioridade para aqueles 
com possibilidade remota de 
adoção ou reinserção familiar 
(caso de perda temporária do 
poder familiar).

A Comissão mista sobre a 
Lei Kandir faz hoje audiência 
pública na Assembleia Legisla-
tiva do Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre. A comissão tem 
o objetivo de elaborar uma re-
gulamentação que compense 
os estados com a perda da ar-
recadação tributária permitida 
pela Lei Kandir.

Em vigor desde 1996, a Lei 
Kandir isenta da incidência do 
ICMS as exportações de pro-
dutos não industrializados. Até 
2003, a Lei Kandir garantiu aos 
estados o repasse de valores a 
título de compensação pelas 
perdas decorrentes da isen-
ção do ICMS, mas, a partir de 
2004, a Lei Complementar 115 
deixou de fixar o valor, apesar 
de manter o direito de repasse. 

Com isso, os governado-
res passaram a negociar a 
cada ano com o Executivo o 
montante a ser repassado, 
mediante recursos alocados 
no Orçamento da União.

Em novembro de 2016, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) estabeleceu o prazo de 
12 meses para que o Congresso 
regulamentasse os repasses 
de recursos da União para os 
estados e o Distrito Federal em 
decorrência da desoneração 

das exportações do ICMS. 
Caso se esgote o prazo e não 
haja uma legislação que regu-
lamente o assunto, caberá ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) fixar regras de repasse 
aos estados.

A comissão mista foi insta-
lada em agosto e tem como 
presidente o deputado José 
Priante (PMDB-PA). 

A senadora Lúcia Vânia 
(PSB-GO) ocupa o cargo de 
vice-presidente e o senador 
Wellington Fagundes (PR-MT) 
é responsável pela relatoria da 
comissão.

Debatedores
Para participar da audi-

ência, foram convidados re-
presentantes do Rio Grande 
Sul: o secretário da Fazenda, 
Giovani Feltes, o deputado 
estadual Frederico Antunes, 
o procurador-geral do estado, 
Euzébio Fernando Ruschel, 
e o ex-governador Germano 
Rigotto. A lista de convidados 
inclui um representante da 
Federação Brasileira de Asso-
ciações de Fiscais de Tributos 
Estaduais.

A Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA) 
reúne-se amanhã, às 11h, 
para votar o PLC 88/2014, 
que libera da inscrição no 
Registro Nacional de Cultiva-
res o produtor de flores que 
desenvolver uma nova cor de 
azaleia, violeta, orquídea ou 
astromélia.

A proposta modifica a Lei 
10.711/2003, que regula-
mentou o Sistema Nacional 
de Sementes e Mudas, para 
desobrigar do registro as 
cultivares (variedades re-
sultantes de pesquisas) de 
plantas e flores ornamentais 
de domínio público. O texto, 

no entanto, mantém a exigên-
cia de inscrição para plantas 
com direito de patente.

O relator do projeto na 
comissão é Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), que já apresen-
tou parecer favorável.

Os senadores que integram 
a comissão também devem 
votar o PLS 733/2015, que 
autoriza a inscrição dos 
lotes de assentamentos da 
reforma agrária no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) de 
forma individualizada.

Atualmente, é proibida a 
inscrição do lote no cadastro 
sem que todo o perímetro do 
assentamento esteja regis-

trado. O cadastro tornou-se 
obrigatório devido à aprova-
ção do novo Código Florestal 
brasileiro, em vigor desde 
2012.

Do senador Wellington 
Fagundes (PR-MT), o projeto 
recebeu voto favorável do 
relator, senador Waldemir 
Moka (PMDB-MS).

Há ainda na pauta de vo-
tações da CRA requerimento 
do senador Lasier Martins 
(PDT-RS) para realização 
de audiência pública para 
debater a importância dos 
insetos polinizadores para 
a agropecuária e os estudos 
recentes sobre o tema.

Proposta que agiliza adoção ganha urgência

Criança aguarda adoção em abrigo de Brasília: projeto diminui tempo máximo de permanência nessas instituições

Audiência pública discute lei 
Kandir hoje em Porto Alegre

Comissão vota projeto sobre flores ornamentais

Projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais redefine procedimentos e determina prazo máximo para a Justiça concluir o processo de adoção e proferir sentença

Elmano pede aprovação de 
texto que cria o idosicídio

lindbergh alerta para corte 
brusco de verba na educação

O Dia Internacional do 
Idoso, comemorado em 1º 
de outubro, foi registrada por 
Elmano Férrer (PMDB-PI) 
na quarta-feira. O senador 
defendeu a aprovação de 
aprimoramentos legislativos, 
como a proposta de autoria dele que aumenta 
a pena para quem mata idosos.

O PLS 373/2015 transforma em crime 
hediondo o assassinato de idosos e está na 
Comissão de Constituição e Justiça.

— Precisamos lutar pelos projetos que 
dizem respeito aos que tem mais de 60 anos.

Ao elogiar a política dos 
governos Lula e Dilma na 
educação, Lindbergh Farias 
(PT-RJ) classificou de “des-
truidor” o Orçamento para o 
setor em 2018. Ele previu um 
colapso, principalmente em 
universidades e institutos federais.

— As nossas universidades não vão 
conseguir funcionar no próximo ano. Sabe 
a rubrica investimento? Cai a zero! Nem  
R$ 1 para investimento. Isso tudo é fruto 
das opções deste governo e da emenda 
constitucional do teto dos gastos.

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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As ameaças contemporâ-
neas do terrorismo e o uso 
do meio digital para a ação 
criminosa serão temas de uma 
audiência pública na Comis-
são de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional (CRE) hoje. 

A discussão faz parte do 
ciclo de debates “O Brasil e a 
Ordem Internacional: estender 
pontes ou erguer barreiras?”, 
realizado quinzenalmente 
pela comissão.

O tema da discussão é o uso 
do ciberespaço “como novo 
campo de batalha” em que a 
invasão das redes sociais e da 
internet representa ameaça 
à segurança internacional. 
No âmbito de estratégia de 
segurança do ciberespaço, 
serão debatidas as reações 
das potências internacionais 
e as possibilidades brasileiras.

Foram convidados o general 
Paulo de Carvalho, diretor 

de Relações Institucionais 
da Rede Academic Network 
de São Paulo; Jorge Lasmar, 
professor da PUC-MG; Marcus 
Vinícius Reis, coordenador-
-geral de Defesa da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República; e 
Gills Vilar, professor da Univer-
sidade Federal de Rondônia.

A COMISSãO DE Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) 
aprovou na quarta-feira um 
projeto que altera a Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT) para regular a contagem 
de prazos processuais na Jus-
tiça do Trabalho. A proposta 
recebeu parecer favorável do 
relator, senador Antonio Anas-
tasia (PSDB-MG), e segue para 
a análise do Plenário.

O projeto de lei da Câmara 
(PLC 100/2017) determina 
que, na contagem de prazo 
processual em dias, serão 
contabilizados apenas os dias 
úteis, excluindo-se o dia do 
começo e incluindo-se o dia de 
vencimento. Estabelece ainda 
a prorrogação do prazo pelo 
juiz ou tribunal pelo tempo 
estritamente necessário ou em 
virtude de força maior.

A proposta estipula ainda a 
suspensão do prazo processual 
no período de 20 de dezem-
bro a 20 de janeiro, quando 
acontece o recesso forense. 
E estende a interrupção dos 
trabalhos, nesse intervalo, em 
relação a audiências e sessões 
de julgamento.

Para Anastasia, as mudanças 
trazidas pelo PLC 100/2017 
evitam prejuízos às partes do 
processo:

“A proposição incorpora ao 
texto as inovações trazidas 
pelo Código de Processo Civil, 
uniformizando, portanto, a 
contagem de prazos no proces-
so do trabalho e no processo 
civil. Evitam-se, com isso, pre-
juízos às partes, em virtude da 
perda do momento oportuno 
para a prática de importan-
tes atos processuais, como a 
interposição de recursos, por 
exemplo. Garante-se, assim, o 

pleno exercício do contraditó-
rio e da ampla defesa”, avaliou 
o relator no parecer.

Anastasia observou ainda 
que, no que se refere à suspen-
são dos prazos processuais du-
rante o recesso forense, o PLC 
100/2017 insere na legislação 
entendimento já constante de 
norma interna do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). 

A medida é vista, portanto, 
como um avanço pelo relator, 
já que questionamentos sobre 
perda de prazo processual 
costumam congestionar o 
tribunal.

O projeto que amplia a área 
de atuação da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), previsto para ser 
votado em Plenário na semana 
passada, foi retirado de pauta. 
O texto (PLC 68/2015) incor-
pora à jurisdição da Codevasf 
os Vales dos Rios Mucuri, em 
Minas Gerais, e Paraguaçu, na 
Bahia, além de todo o estado 
da Paraíba.

Fernando Bezerra Coelho 
(PMDB-PE) apresentou uma 
emenda de redação para ex-
plicitar a região do Vale dos 
Barris, na Bahia, na área de 
atuação da Codevasf. O se-
nador ponderou, no entanto, 
que não adianta aumentar a 
área de atuação de um órgão 
se não houver um aumento 

de recursos. Ele sugeriu um 
estudo sobre a fusão da Co-
devasf com o Departamento 
Nacional de Obras Contra as 
Secas (Dnocs).

— A Codevasf e o Dnocs 
promovem as políticas de de-
senvolvimento regional. É algo 
a pensar, porque senão esta-
remos distribuindo pouco pão 
para muita gente — alertou.

Busca de consenso
Para Cássio Cunha Lima 

(PSDB-PB), é preciso tam-
bém estudar a inclusão do 
Rio Grande do Norte entre 
os atendidos pela Codevasf. 
Cássio, que presidia a sessão, 
lembrou que o estado será um 
beneficiário da transposição 
do São Francisco. O senador 
pediu um debate “mais ma-

duro” sobre o projeto, com a 
participação das bancadas do 
Nordeste, e decidiu retirar o 
projeto de pauta.

— Manda a prudência e 
recomenda o bom senso que 
possamos aguardar até que 
esse consenso seja construído 

— disse Cássio.
De acordo com o relator do 

projeto, o senador licenciado 
Walter Pinheiro (sem partido-
-BA), os Vales do Mucuri e do 
Rio Paraguaçu precisam de 
uma ação articulada do go-
verno federal para enfrentar as 

dificuldades da falta de água 
e da precária gestão ambien-
tal. Para Pinheiro, há nessas 
regiões o subaproveitamento 
dos recursos naturais. No 
caso da Paraíba, a Codevasf 
é importante para a adoção 
de medidas para o adequado 
acesso às águas da transposi-
ção do São Francisco, afirma.

Ligada ao Ministério da In-
tegração Nacional, a Codevasf 
é uma empresa pública que 
promove o desenvolvimento 
e a revitalização das Bacias 
dos Rios São Francisco, Par-
naíba, Itapecuru e Mearim. 
A companhia aplica recursos 
públicos em obras de infraes-
trutura, particularmente para 
a implantação de projetos de 
irrigação e de aproveitamento 
racional dos recursos hídricos.

O Senado aprovou três 
acordos internacionais: o 
Estatuto do Instituto Sul-
-Americano de Governo em 
Saúde, no âmbito da União 
das Nações Sul-Americanas 
(Unasul); e cooperações na 
área cultural com o Catar e 
São Vicente e Granadinas. 
As propostas seguem para 
promulgação.

O Projeto de Decreto Le-
gislativo 15/2017 referenda 
a criação do Estatuto do 
Instituto Sul-Americano 
de Governo em Saúde, no 
Conselho de Saúde Sul-
-Americano, aprovada pelos 
governos sul-americanos 
em 2012, durante a Cúpula 
de Lima.

O Instituto Sul-Americano 
de Governo em Saúde (Isags) 
é um organismo intergover-
namental de caráter público 
vinculado ao Conselho de 
Saúde da União de Nações 
Sul-Americanas. Como cen-
tro de altos estudos e debate 
de políticas públicas, o insti-
tuto tem por atribuição, entre 
outras, difundir e transmitir 
informação técnico-cien-
tífica, capacitar recursos 
humanos e colaborar para a 
melhora da gestão da saúde 
nos países do grupo.

Cultura
Já o PDS 34/2017 firma 

o acordo de cooperação 
cultural entre Brasil e Catar, 
com o objetivo de promover 
valores culturais e estreitar os 
vínculos de amizade, enten-
dimento e cooperação entre 
os dois países. Os governos 
de Brasil e Catar entendem 
que a cooperação contri-
buirá tanto para o progresso 
quanto para o conhecimen-
to, com o intuito de fortalecer 
e incrementar suas relações 
no campo cultural.

Os países se comprome-

tem a investir no intercâmbio 
de experiências nas artes 
visuais, música, teatro, dança 
e arquivos. Também deverão 
adotar medidas para preve-
nir a importação, a exporta-
ção e a transferência ilegal 
de bens de seus patrimônios 
culturais. 

Além disso, o acordo in-
centiva a promoção de pro-
duções literárias por meio do 
apoio a projetos de tradução 
de livros, a programas de 
intercâmbio para autores e 
a participações em feiras de 
livros, entre outros pontos.

Intercâmbio
O projeto também prevê a 

cooperação na área cultural 
entre Brasil e São Vicente 
e Granadinas, ilha locali-
zada no mar do Caribe, de 
 colonização britânica. 

O acordo busca estimular 
ações que aumentem o nível 
de conhecimento e o ensino 
da cultura em geral de cada 
um dos países, levando em 
conta os conceitos de di-
versidade cultural, étnica e 
linguística.

A ideia é favorecer o inter-
câmbio de experiências nos 
campos das artes visuais, da 
música, da dança e da edu-
cação cultural, encorajando 
a participação de artistas 
do Brasil e de São Vicente 
e Granadinas em festivais, 
oficinas, exposições e even-
tos internacionais a serem 
realizados nos dois países.

Também deverá ser incen-
tivado o contato direto entre 
museus, para a difusão e o 
intercâmbio temporário de 
acervos. 

O acordo prevê, ainda, a 
cooperação na área de radio-
difusão, cinema e televisão, 
visando disseminar infor-
mações sobre as respectivas 
produções.

Projeto, que ainda precisa ser aprovado em Plenário, incorpora ao processo do trabalho as inovações 
trazidas pelo Código de Processo Civil, uniformizando a contagem de prazos para evitar confusões

Comissão aprova prazos 
para processo trabalhista

Proposta que amplia área de ação da Codevasf será mais debatida

Acordos internacionais em 
saúde e cultura são aprovados

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

Presidente da CCJ, Edison Lobão, e o relator do projeto, Antonio Anastasia

Para Bezerra Coelho, é preciso também aumentar recursos para o órgão
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Segurança cibernética é tema de debate hoje
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OS SENADORES DEVEM 
decidir amanhã o futuro do 
mandato do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG). A votação 
vem após o Supremo Tribunal 
Federal (STF) ter resolvido, 
na quarta-feira, que medidas 
cautelares previstas no Código 
de Processo Penal e impostas a 
parlamentares têm de ser sub-
metidas à análise da respec-
tiva Casa legislativa quando 
impedirem ou dificultarem o 
exercício do mandato.

A decisão do STF foi tomada 
no julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
5.526, ajuizada pelo Partido 
Progressista (PP),  pelo Parti-
do Social Cristão (PSC) e pelo 
Solidariedade (SD) no ano 
passado, após o afastamen-
to do ex-deputado Eduardo 
Cunha, quando ele exercia a 
Presidência da Câmara.

O entendimento do Su-
premo será agora aplicado à 
decisão da Primeira Turma 
do STF, que há duas semanas 
determinou o afastamento de 
Aécio Neves do mandato e o 
seu recolhimento domiciliar 
noturno. Na ocasião, o Sena-
do marcou para 17 de outubro 
a análise e a definição da Casa 
sobre o assunto.

Para Rose de Freitas (PMDB-
-ES), a decisão do STF é acer-
tada e constitucional. Mas ela 
ressaltou que as Casas preci-
sam julgar os parlamentares 
que cometeram ilícitos, para 
não haver ideia de impunidade.

Lasier Martins (PSD-RS), 
por sua vez, disse acreditar que 
o Supremo se equivocou. Para 
ele, a decisão foi negociada en-
tre os presidentes da Câmara 
e do Senado e o STF. Apesar 
de considerar a palavra forte, 

o senador disse que o tribunal 
“se acovardou um pouco”.

Para Roberto Requião 
(PMDB-PR), o Senado deve 
agora apoiar o afastamento, 
sob o risco de se desmoralizar. 

Senadores do PT, como 
Humberto Costa (PE) e Paulo 
Paim (RS), já manifestaram 

seu voto a favor do afastamen-
to de Aécio. O PT também 
abriu nova representação 
contra o senador no Conselho 
de Ética. A primeira repre-
sentação, do PSOL e da Rede, 
foi arquivada em junho pelo 
presidente do conselho, João 
Alberto Souza (PMDB-MA).

Na quarta-feira, o STF decidiu por 6 votos a 5 que medidas cautelares impostas a parlamentares têm de ser avaliadas pelo Legislativo
O Banco Central, a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) 
e instituições financeiras terão 
até 45 dias para atender pedi-
dos judicial de quebra de sigilo 
bancário. A previsão está no 
PLS 307/2012 — Complemen-
tar, aprovado na quarta-feira 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça . O texto vai a Plenário.

Do ex-senador Pedro Ta-
ques, o projeto já havia passa-
do pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), onde 
também foi alterado. Uma 
das mudanças foi mantida 
pelo relator, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). Trata-se de um 
prazo maior, estipulado ori-
ginalmente em 60 dias, para 
atender à quebra de sigilo de 
operações bancárias feitas há 
mais de cinco anos ou por ins-
tituições financeiras incorpo-
radas por outras empresas. O 
relator decidiu que o tempo de 
resposta será de 90 dias, dada 
a complexidade do processo.

Dário Berger (PMDB-
-SC) afirmou na quarta-
-feira que o presidencia-
lismo se esgotou. Para 
ele, o caminho para o 
país seria um sistema 
semipresidencialista, em 
que o presidente poderia 
vetar as questões sobe-
ranas, mas teria pouca 
influência na política 
interna do país.

— O semipresiden-
cialismo confere prota-
gonismo ao Congresso,  
submetendo-se a um 
controle maior pelos ci-
dadãos e pela sociedade 
civil. Essa é uma mudan-
ça que vai fortalecer os 
Poderes e as instituições.

Alvaro Dias (Pode-PR) 
afirmou que o Supremo 
Tribunal Federal deve 
ouvir as aspirações dos 
cidadãos sobre privi-
légios concedidos às 
autoridades de qualquer 
Poder da República. 
Ele fez referência ao 
julgamento sobre a pos-
sibilidade de medidas 
cautelares, como as im-
postas pelo STF a Aécio 
Neves (PSDB-MG), que 
foi afastado do mandato.

 — É preciso repercutir 
as aspirações da socie-
dade brasileira, que não 
admite mais privilégios 
a autoridades — disse 
Alvaro.

Regina Sousa (PT-PI) 
criticou a busca que a 
Polícia Civil de São Paulo 
fez à procura de drogas na 
casa de Marcos Cláudio 
Lula da Silva, filho adoti-
vo do ex-presidente Lula.

Ao responsabilizar o 
governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, Regina 
declarou que a ação foi 
inaceitável e grave, fruto 
de uma denúncia anôni-
ma. Segundo ela, os jor-
nais publicaram notícias 
fantasiosas somente para 
influenciar a opinião dos 
brasileiros, levando-os 
a acreditar que o filho 
do ex-presidente é tra-
ficante.

Reguffe (sem partido-
-DF) classificou de ab-
surda a aprovação de um 
fundo de R$ 1,7 bilhão 
para financiamento de 
campanhas eleitorais.

Ele criticou o meca-
nismo de partilha dos 
recursos, que favorece 
os grandes partidos no 
Congresso e contribui 
para manter a atual 
correlação de forças 
políticas.

— Acho que foi um 
absurdo essa decisão 
do Parlamento, que vai 
contra o interesse da 
população, que quer ver 
os recursos públicos na 
saúde e na educação.

R o b e r t o  R e q u i ã o 
(PMDB-PR) disse que 
o Brasil sofre com o 
analfabetismo político. 
O analfabeto político, 
disse, apoia famosos que 
se aventuram na política 
e a quem se apresenta 
como administrador, 
empresário de sucesso, 
desde que pregue mo-
ralidade, ética e política 
sem partidos.

— O analfabeto polí-
tico, em sua ignorância 
impermeável, está sem-
pre alerta, vigilante para 
apoiar um Luciano Huck, 
um Dória ou, quem du-
vida, até um Alexandre 
Frota — afirmou.

Operação da polícia 
civil na casa de Marcos 
Lula da Silva, filho do 
ex-presidente Lula, em 
Paulínia (SP), para apurar 
“consumo de drogas e 
armas” é um exemplo da 
perseguição contra Lula 
e sua família. Foi o que 
afirmou na quarta-feira 
Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Sem encontrar drogas 
ou armas, os policiais 
levaram laptops e do-
cumentos pessoais de 
Silva. Segundo Gleisi, a 
operação se baseou em 
denúncia anônima, não 
teve base legal e não de-
veria ter sido autorizada 
pela Justiça. 
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Senado decide amanhã se mantém 
afastamento do senador Aécio Neves

Aécio fala em sessão: Plenário decide amanhã situação do senador

Texto sobre quebra 
de sigilo bancário 
vai a Plenário

Presidencialismo 
está esgotado 
no país, diz 
Dário Berger

Alvaro: STF deve 
ouvir sociedade 
sobre privilégio 
a políticos

Para regina, 
ação contra 
filho de lula 
é inaceitável

reguffe condena 
fundo de  
r$ 1,7 bilhão 
para campanhas

Analfabetismo 
político domina 
o Brasil, afirma 
requião

Gleisi critica 
operação na 
casa de Marcos 
lula da SilvaWa
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A COMISSãO DE Assuntos So-
ciais (CAS) aprovou na quarta-
-feira e concedeu urgência ao 
relatório de Vicentinho Alves 
(PR-TO) que institui no país o 
Estatuto da Segurança Privada 
(SCD 6/2016).

Durante a votação,  Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) tentou 
retirar do texto os artigos que, 
na prática, vedarão que bancos 
prestem a terceiros serviços 
no transporte de valores. Essa 
emenda supressiva acabou  
rejeitada, porém o senador  
adiantou que retornará à 
discussão no Plenário.

Randolfe voltou a expressar 
seu entendimento de que a ve-
dação seria inconstitucional, 
por ferir princípios ligados à li-
vre iniciativa e à concorrência.

Ele também criticou o Se-
nado por estar “tomando 
partido” numa disputa mer-
cadológica entre bancos, res-

tringindo a atuação do capital 
nacional num mercado que 
corre o risco de transformar-se 
num duopólio.

— Não tenho nada contra 
a atuação do capital inter-
nacional. Só lembro que 
as duas maiores empresas 
desse mercado têm em sua 
composição societária bancos 
norte-americanos num caso 
e bancos espanhóis no outro. 
Na prática, o texto restringe a 
participação dessa empresa 
de capital nacional, hoje com 
5% do mercado. Outros países 
latino-americanos, como a 
Argentina, já viram esse mer-
cado tornar-se um duopólio. 

Concorrência
Randolfe entende que a 

atuação da empresa brasileira 
(a TB Forte) tem contribuído 
para baixar os preços, inclusive 
em concorrências públicas.

Ao final, Vicentinho acatou 
outra emenda, apresentada 
por Randolfe e Hélio José 
(Pros-DF), que alarga para cin-
co anos o período de transição 
para que bancos restrinjam o 
transporte de valores a cargas 
próprias. Ele ressaltou que 

hoje atuam nesse mercado 
quase 40 empresas e que a 
liberação para que os bancos 
prestem serviços a terceiros 
pode levar a uma concentra-
ção de mercado, prejudicando 
as regiões mais pobres onde a 
TB Forte não atua. 

Vicentinho disse que o seu 
relatório conta com o apoio 
dos sindicatos de vigilantes, 
da Polícia Federal, da Fede-
ração Brasileira dos Bancos 
(Febraban), de empresas 
cooperadas e de instituições 
como os Correios.

Um projeto de lei aprovado 
na quarta-feira pela Comis-
são de Constituição, Justiça 
e  Cidadania (CCJ) autoriza o 
Ministério Público a pedir a 
exclusão do direito à herança 
do legatário ou herdeiro que 
seja autor de homicídio dolo-
so, ou tentativa de homicídio, 
contra aquele que deixa os 
bens. 

De iniciativa do deputado 
Antonio Bulhões (PRB-SP), o 
PLC 9/2017 destaca que o Có-

digo Civil de 1916 mencionava 
expressamente que a exclusão 
poderia ser pedida apenas 
por pessoas com “interesse 
legítimo” na sucessão — ou-
tros herdeiros e credores que 
se sintam prejudicados, por 
exemplo. 

A legislação atual, no en-
tanto, não fez essa ressalva, o 
que deixou dúvidas quanto à 
atuação do Ministério Público.

Relator da proposta na CCJ, 
o senador Ricardo Ferraço 

(PSDB-ES) deu parecer favo-
rável à aprovação do projeto, 
que agora segue para votação 
no Plenário do Senado. 

“Em muitos casos, ou não 
há outros interessados em 
promover a exclusão do her-
deiro indigno, ou são eles me-
nores, ou, ainda, esses outros 
interessados simplesmente 
quedam-se inertes, assim tor-
nando possível que o autor do 
homicídio ou de sua tentativa 
consiga herdar da sua vítima, 

por isso mesmo causando às 
vezes muita comoção social”, 
ponderou Ferraço no parecer.

O parecer foi lido pelo 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), que também 
manifestou apoio à proposta:

— Trata-se de um projeto 
necessário, pois dá ao Minis-
tério Público a competência de 
excluir o cidadão que matou 
ou tentou matar o detentor 
dos bens.

O caso mais famoso de 

perda do direito à herança 
dos pais nos últimos anos é 
o de Suzane von Richthofen. 
Ela foi condenada a 39 anos 
de prisão por participação no 
assassinato dos pais, Manfred 
e Marísia von Richthofen.

A Justiça de São Paulo de-
terminou que o patrimônio da 
família Richthofen, calculado 
em mais de R$ 3 milhões à 
época do crime, fosse entregue 
somente a Andreas Albert von 
Richthofen, irmão de Suzane.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou um 
projeto que concede à Pre-
vidência Social o direito de 
ação regressiva contra quem, 
pela prática de ato ilícito, 
der causa ao pagamento de 
benefício previdenciário ou 
assistencial às vítimas.

O PLS 347/2017, do senador 
Paulo Rocha (PT-PA), teve 
relatório favorável do sena-
dor José Pimentel (PT-CE), 
e passa a tramitar em regime 
de urgência. O texto segue 
para a análise da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

Pela proposta, a possibi-

lidade da ação regressiva 
pela Previdência se dará nos 
casos de violência domés-
tica e familiar, de acidentes 
de trânsito com infrações 
graves ou gravíssimas ou 
quando houver negligência 
no cumprimento das normas 
de saúde ou segurança do 
trabalho.

A Secretaria Nacional de 
Assistência Social, ligada ao 
Ministério do Desenvolvi-
mento Social, responsável por 
pagar o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), também 
poderá ajuizar ação regressiva 
nos mesmos casos.

O ressarcimento corres-
ponderá às prestações equi-
valentes aos cinco anos 
que antecederem a ação e 
às prestações que vierem a 
ser pagas até a extinção do 
benefício. O pagamento não 
excluirá a responsabilidade 
civil, penal ou administrativa 
de quem deu causa.

Na discussão da proposta, 
Pimentel afirmou que o ob-
jetivo é contribuir para o for-
talecimento de uma cultura 
de maior responsabilidade e 
de menos violência por parte 
dos cidadãos.

— Para usar um exemplo 
bem simples, o irresponsável 
que encher a cara de cachaça 
e atropelar uma trabalhadora 
quando ela estiver indo pro 
trabalho terá a obrigação de 
ressarcir os cofres públicos. 
Em outras palavras, vai con-
tribuir para diminuir o nú-
mero de acidentes —avalia.

O senador reforçou que a 
Previdência tem prejuízos 
bilionários pela ausência de 
um mecanismo como esse na 
legislação, conta que acaba 
sendo paga pela população.

Um projeto aprovado na 
quarta-feira na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
corrige lacunas do Código 
Penal para assegurar ao pa-
trimônio do Distrito Federal 
tratamento isonômico ao 
dos demais entes federativos 
em casos de crime de dano 
(destruição, inutilização ou de-
terioração) ou de receptação.

A proposta (PLC 9/2016) 
considera fato agravante, com 
penas aumentadas, quando os 
bens atingidos nesses dois cri-
mes pertencerem ao Distrito 
Federal, suas fundações, em-
presas, sociedades de econo-
mia mista e concessionárias.

Como resultado prático 
da proposta, que agora vai a 
Plenário, o Distrito Federal 
pode passar a contar com 
o mesmo tratamento que o 
Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/1940) adota quando 
esses crimes são praticados 
contra patrimônio da União, 
dos estados e dos municípios. 
Faltava na descrição de cada 
tipo no Código Penal a menção 

ao Distrito Federal.
Na análise favorável ao 

projeto, Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), relator substituto 
de Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
afirma que a alteração preten-
dida pelo projeto “é singela, 
mas extremamente necessária”. 
Segundo ele, a redação dos 
atuais dispositivos do Código 
Penal não fez o registro comple-
to da lista dos entes federativos, 
o que gera um “grave problema 
de isonomia” contra o Distrito 
Federal.

Punição em dobro
No caso de crime de recep-

tação, o código prevê pena 
em dobro para quem guardar, 
esconder ou comprar bens 
do patrimônio da União, dos 
estados, dos municípios, das 
concessionárias de serviços 
públicos ou sociedades de 
economia mista. No tipo sim-
ples desse crime, a pena é de 
reclusão de um a quatro anos 
mais multa. Para o crime de 
dano, a pena é de detenção de 
um mês a três anos mais multa.

Vai a Plenário Estatuto da Segurança Privada

Presidente da comissão, Marta Suplicy conduz reunião que aprovou texto do Estatuto da Segurança Privada

Avança projeto que exclui de herança autor de homicídio contra dono dos bens

Proposta obriga criminosos a ressarcir Previdência Crime contra patrimônio do Distrito 
Federal poderá ter penas maiores

O relatório de Vicentinho Alves, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, obteve urgência, mas não conseguiu resolver a polêmica sobre a atuação dos bancos no setor

José Pimentel acredita que o projeto vai estimular responsabilidade
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O RELATOR DA Medida Provisória  
789/2017, que aumenta os royalties da 
mineração, deputado Marcus Pestana 
(PSDB-MG), disse que seu relatório 
deve ser lido amanhã na comissão. 

Na última audiência do colegiado, na 
quarta-feira, o professor Iran Ferreira 
Machado, do Instituto de Geociências 
da Unicamp, afirmou que o Brasil deve 
investir no uso racional da mineração, 
na recuperação de áreas degradadas 
e na ampliação dos investimentos em 
tecnologia, para favorecer o desen-
volvimento econômico dos estados e 
municípios ligados à atividade.

— O Brasil é um país continental 
extremamente rico, um subsolo 
famoso desde a época do ciclo do 
ouro e  estamos mal acompanhados 
em matéria de valores de royalties 
— afirmou.

Em termos de Compensação Finan-
ceira pela Exploração Mineral (Cfem), 
a média cobrada no Brasil é de 2,8%, 
abaixo dos percentuais nos principais 
países produtores — Canadá, Austrá-
lia, África do Sul, Chile e Peru. Isso tem 
prejudicado os estados e municípios, 
o que evidencia a necessidade de con-
ciliar os interesses dos mineradores e 
da sociedade, afirmou Machado, que 
defendeu a adoção de uma alíquota 
de 4% apenas para o minério de ferro.

 O diretor do Centro de Tecnologia 
Mineral (Cetem), Fernando Antonio 
Freitas Lins, cobrou a aplicação dos re-
cursos da Cfem em pesquisa. Ele citou 
a importância de minerais estratégicos 
para o futuro, como o lítio, o grafite e 
as terras raras, e frisou que o uso dos 
recursos deve ser transparente.

A presidente do Consórcio dos Mu-
nicípios dos Corredores Multimodais 
do Maranhão, Karla Batista Cabral, 
defendeu a transformação da com-
pensação financeira em ações que 
melhorem a vida da população dos 23 
municípios que compõem a organi-

zação e por onde escorre a produção 
do minério de ferro de Carajás (PA).

Assessora política do Instituto de 
Estudos Socioeconômicos (Inesc), 
Alessandra Cardoso ressaltou que 
a Cfem no Brasil é pequena, mal 
distribuída e gasta sem definição de 
prioridade nem transparência.

O presidente da comissão mista, se-
nador Paulo Rocha (PT-PA), destacou 
o papel da mineração para o desen-
volvimento e disse que a discussão 
demandaria muito mais tempo, tendo 
em vista as divergências e os conflitos 
políticos que o país atravessa.

Em debate em comissão, professor da Unicamp disse que setor pode favorecer o desenvolvimento de estados e municípios

Valdir Raupp (PMDB-RO) 
comemorou o bom 
desempenho da eco-
nomia, classificando-o 
de “virada histórica”, 
baseado em critérios 
como a inflação, que 
passou de 9,28% quando 
Michel Temer assumiu para 
2,46% atualmente. A taxa de 

juros, destacou, baixou de 
14,25% para 8,25%.

Ele também destacou 
que o Banco Central 
projeta para 2018 um 
crescimento de 2,4%.

— Há economistas 
que dão previsão de mais de 
3%, podendo chegar a 3,3% o 
crescimento do PIB em 2018. 

O senador Jorge Viana (PT-
-AC) elogiou a deci-
são do Departamento 
Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) de 
recusar pedidos de 
uma cooperativa de 
mineração para a concessão 
de uma área de 42 mil hectares 
para a exploração de ouro na 

região do Vale do Juruá, no 
Acre. Segundo ele, não 
há indícios de ouro no 
solo do estado.

— A partir de ação 
de uma empresária, 
da imprensa, de toda a 

sociedade do Cruzeiro do Sul, 
do Acre, dos parlamentares, 
nós conseguimos vencer.

Gladson Cameli (PP-AC) 
destacou a evolução 
das obras de restau-
ração da BR-364, que 
interliga todo o estado 
do Acre. O senador re-
latou que percorreu de 
carro, com outros parlamen-
tares, 400 quilômetros entre 
Rio Branco e Cruzeiro do Sul 

e disse ter constatado que as 
obras já melhoraram 
a vida dos milhares de 
acrianos que trafegam 
pela estrada. 

— Antes você gastava 
24 horas de ônibus no 

sentido Cruzeiro do Sul a Rio 
Branco. Eu percorri no meu 
carro em torno de 8 horas.

Foi prorrogada por 60 dias a vigência 
da Medida Provisória 795/2017, que 
reduz tributos de empresas em explo-
ração, desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural. O ato que 
prorroga a MP foi publicado na quarta-
-feira no Diário Oficial da União.

A MP foi editada em agosto pelo pre-
sidente Michel Temer para estimular a 
participação de empresas nas licitações 
de blocos das camadas pré-sal e pós-
-sal, que serão conduzidas ainda neste 
ano pela Agência Nacional do Petróleo 
(ANP). Em 2018, a previsão de renúncia 
de receita decorrente dos incentivos 
fiscais pode chegar a R$ 16,4 bilhões.

O governo também publicou um 
decreto que prorroga até 2040 o prazo 
de vigência do Repetro, regime especial 
que concede suspensão de tributos 
federais para equipamentos usados em 
pesquisa e lavra de jazidas de petróleo 
e de gás natural.

A MP ainda está sendo analisada na 
comissão mista. O relator, deputado 
Julio Lopes (PP-RJ), sugeriu a inclusão 
de 8 das 45 emendas apresentadas na 
comissão. Para ele, a MP aprimora a le-
gislação tributária do setor de petróleo, 
dando segurança jurídica às empresas 
e incentivando os investimentos na 
indústria petrolífera nacional. 

Depois de passar pela comissão 
mista, o texto irá para votação nos 
Plenários da Câmara dos Deputados 
e do Senado.

Com Agência Câmara

Cinco comissões já apro-
varam emendas ao Pro-
jeto da Lei Orçamentária 
Anual para 2018. A Comis-
são de Agricultura (CRA), 
por exemplo, quer destinar  
R$ 400 milhões para ajudar o 
Censo Agropecuário de 2017. 
No ano passado, a CRA apro-
vou R$ 1,15 bilhão para iniciá-
-lo. Para Ana Amélia (PP-RS), 
os recursos vão permitir que o 
Brasil, um dos maiores produ-
tores mundiais de alimentos, 
atualize os dados relativos a 
sua produção rural. 

Valdir Raupp ( PMDB-RO), 
relator na CRA, acolheu 25 
das 136 propostas, num total 
de R$ 1,6 bilhão. Entre elas, 
está a de R$ 400 milhões para 
implementar o Programa 
Terra Legal de regularização 
de propriedades rurais na 
Amazônia Legal.  Wellington 
Fagundes (PR-MT) disse que 
somente em seu estado há 
mais de 70 mil proprietários 
rurais precisando de recursos 
para regularizar suas áreas.

Outra emenda destina  
R$ 300 milhões para pesquisas 
da Embrapa. Como resultado 
da fusão de 11 sugestões,  
estão direcionados R$ 500 
milhões ao Ministério da Agri-
cultura para ações de fomento.

A Comissão Mista Per-
manente sobre Mudanças 
Climáticas (CMMC) aprovou 
na quarta-feira a aplicação de  

R$ 300 milhões na recupera-
ção de bacias hidrográficas 
em todo o país. Na escolha das 
quatro emendas, no total de 
R$ 550 milhões, o relator, Jor-
ge Viana (PT-AC), priorizou as 
com maior  urgência e afini-
dade aos temas da comissão. 
Segundo ele, a recomposição 
de matas ciliares e nascentes 
precisa ser realizada o mais 
rapidamente possível, em 
função dos níveis alarmantes 
dos reservatórios hídricos, 
como 22% no Nordeste e 28% 
no Sudeste.

Outra emenda reserva  
R$ 50 milhões para ações de 
demarcação e fiscalização de 
terras indígenas. Viana disse 
que a situação é “gravíssima”,  
os 12 postos da Funai de pro-
teção às áreas onde há índios 
isolados, como no Acre e no 
Amazonas, estão desativados 
por falta de recursos.

Senado do Futuro
Das 42 propostas apresen-

tadas, o relator da Comissão 
Senado do Futuro (CSF),  
Cristovam Buarque (PPS-
-DF), acatou quatro. Duas de 
sua autoria destinam R$ 410 
milhões ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação e R$ 110 milhões para 
pesquisas e desenvolvimento 
voltados à inovação e ao pro-
cesso produtivo.

As outras duas propostas, 

de Hélio José (PMDB-DF), 
são para projetos  de geração 
de energia elétrica a partir de 
painéis fotovoltaicos, no valor 
de R$ 200 milhões, e R$ 125 
milhões para política produ-
tiva e inovação tecnológica.

Ciência e Tecnologia
Das 119 propostas, o rela-

tor na Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), aceitou quatro. 
Uma delas, de Gleisi Ho-
ffmann (PT-PR), destina  
R$ 17 milhões para a área de 
tecnologia nuclear da Ma-
rinha. Outra, de Hélio José,  
direciona R$ 200 milhões para 
projetos de inclusão digital do 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia. Uma outra, de Viana, 
destina R$ 200 milhões para 
ações de desenvolvimento, 
lançamento e operação de 
satélites. A de Waldemir Moka 
(PMDB-MS) reserva R$ 20 
milhões para apoio a proje-
tos e eventos de divulgação 
e popularização da ciência, 
da tecnologia e da inovação.

De acordo com uma emen-
da aprovada pela Comissão de 
Transparência, Fiscalização 
e Defesa do Consumidor 
(CTFC), de autoria de Regina 
Souza (PT-PI), a área de pro-
teção e defesa do consumidor 
foi a escolhida para receber 
recursos adicionais no valor 
de R$ 5 milhões em 2018.

Relatório da MP dos royalties da 
mineração deve ser lido amanhã

Professor Fernando Scaff, deputado Marcus Pestana e senador Paulo Rocha na audiência

raupp comemora retomada da economia 
e previsão de crescimento do PiB em 2018

Jorge Viana destaca recusa de exploração 
de ouro no Vale do Juruá, no Acre

restauração de rodovia melhora a vida de 
milhares de acrianos, diz Gladson Cameli

Prorrogada vigência da 
medida que reduz impostos 
da produção de petróleo

Comissões aprovam emendas ao Orçamento de 2018
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