
Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

        www.senado.leg.br/jornal Ano XXIII — Nº 4.808 — Brasília, segunda-feira, 13 de novembro de 2017

Governo promete concluir concessão da Br-364 no ano que vem

Porte de arma pela população recebe parecer favorável

O término do processo de concessão 
da rodovia no trecho entre os muni-
cípios de Comodoro (Mato Grosso) e 
Porto Velho até o quarto trimestre de 
2018 foi prometido por representantes 
do Ministério dos Transportes e da 
Empresa de Planejamento e Logística. 
Eles participaram de audiência pública 
realizada pela Comissão de Serviços 
de Infraestrutura na sexta-feira. A 
estimativa é de que o leilão possa ser 
realizado no quarto trimestre do ano 
que vem.  4

Sérgio Petecão apresentou à Comis-
são de Constituição e Justiça parecer 
favorável à aprovação de projeto que 
estende o direito de andar armado a 
todo brasileiro maior de 18 anos, desde 
que comprove ter aptidão psicológica, 
saber atirar e não ter antecedentes 
criminais. Outra mudança é o prazo 
de validade do porte de arma, que 
aumenta de três para dez anos.

O projeto revoga o Estatuto do De-
sarmamento, em vigor desde 2003. Na 
opinião de Petecão, o desarmamento 
é“uma política pública fracassada”.  2

Senado deve concentrar esforços 
para melhorar segurança pública
Senadores votarão conjunto de projetos, alguns em análise na CCJ e outros já aprovados na Câmara. Eunício também anunciou semana de debates 

O Senado deve voltar 
a atenção a partir 
desta semana a pro-

postas que têm o objetivo 
de enfrentar os problemas 
de segurança pública do 
país. Projetos sobre o tema 
já aprovados na Câmara 
dos Deputados devem 
começar a chegar nos pró-
ximos dias para a análise 
dos senadores. A votação 
de outras propostas que já 
estão em tramitação no Se-
nado deve ser agilizada na 
Comissão de Constituição 
e Justiça, a pedido do pre-
sidente do Senado, Eunício 

Oliveira. O senador anun-
ciou que a Casa promoverá 
uma semana de debates 
sobre o tema. 

Entre as propostas que 
serão discutidas, estão o 
fi m da progressão de re-
gime para assassinos de 
policiais, a criação da Polí-
tica Nacional de Busca de 
Pessoas Desaparecidas e a 
instalação de bloqueadores 
de celulares nos presídios 
pelas operadoras de telefo-
nia móvel. Também devem 
estar na pauta regras mais 
rígidas para o chamado 
“saidão” de presos.  3

Presidente do Senado, Eunício Oliveira anuncia 
semana de debates sobre propostas para 

combater problemas de segurança pública do país

Senador Acir Gurgacz (2º à esq.), presidente da CI, coordena audiência sobre melhorias na BR-364

O comércio de armas, restrito
desde o Estatuto do Desarmamento, será 

ampliado se o projeto se transformar em lei

câmara manda de volta 
descarte irregular de lixo  3

estudantes poderão ter 
entrada grátis em museus  4

consultores do senado 
ganham prêmio Jabuti  2

encartado nesta edição, 
o boletim Monitor Fiscal

rondônia cresce na 
produção de café, 
aponta debate

eunício quer votar projetos 
para retomar a economia

Audiência das Comissões de 
Agricultura da Câmara e do Se-
nado em Alta Floresta D’Oeste, 
Rondônia, debateu formas de 
fortalecer a atividade no estado, 
que já é o quinto maior produtor 
de café do país. Participaram da 
reunião especialistas e o ministro 
da Agricultura, Blairo Maggi.  4

A recuperação da economia será prioridade 
na pauta do Senado até o fi m do ano. O presi-
dente da Casa, Eunício Oliveira, informou que 
vai formar uma agenda de projetos sobre mi-
croeconomia para debates e votação. Segundo 
ele, a ideia é aprovar propostas que ajudem a 
resolver problemas estruturais do país, a redu-
zir o custo Brasil e também a gerar emprego e 
renda para a população.  3
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O livro Finanças Públicas: 
da contabilidade criativa ao 
resgate da credibilidade, orga-
nizado pelo consultor Felipe 
Salto e por Mansueto Almeida, 
do Ministério da Fazenda, 
venceu o Prêmio Jabuti de 
Economia, um dos mais im-
portantes do país. Publicada 
pela Editora Record, a obra 
traz análises sobre as contas 
públicas brasileiras feitas por 
diversos especialistas da área.

Salto é diretor-executivo da 
Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI).

— Foi uma surpresa, mas fi-

camos muito felizes desde que 
saiu a lista com os dez classifi-
cados em outubro. O prêmio é 
uma honraria muito grande e 

a divido com o Senado. 
Salto disse que o principal 

objetivo do livro é mostrar a 
importância da responsabi-
lidade fiscal no processo de 
retomada do crescimento 
econômico. Cada capítulo 
traz diagnósticos e propostas 
para temas específicos, como 
federalismo fiscal, instituições 
fiscais e relacionamento entre 
Tesouro e Banco Central.

— O livro ajuda a fazer um 
debate mais qualificado.

Marcos Mendes, consultor 
do Senado, também colaborou 
com a obra.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) promove 
audiência pública amanhã, às 
10h, para debater e avaliar a 
Política Nacional de Seguran-
ça Pública. A ênfase será no 
panorama da segurança pú-
blica e nas principais dificul-
dades para a implementação 
dessa política, cuja proposta 
tem o senador Wilder Morais 
(PP-GO) como relator.

Entre os convidados, estão 
o diretor-presidente do Fó-
rum Brasileiro de Segurança 
Pública, Renato Sérgio de 
Lima, e a diretora-executiva 
da Anistia Internacional 
Brasil, Jurema Werneck. 
Os professores Alexandre 
Abrahão Dias Teixeira (Uni-
versidade Cândido Mendes), 
José Ignacio Cano Gestoso 
e Marcelo Rocha Monteiro 
(ambos da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro) 
também devem comparecer. 

A realização da audiência 
atende a requerimento do 
presidente da CCJ, Edison 
Lobão (PMDB-MA), e terá 
caráter interativo.

Vítimas
De acordo com a proposta 

de trabalho da CCJ, o princi-
pal objetivo da avaliação de 

políticas públicas no Senado 
é aferir e analisar os resulta-
dos da atuação do Estado, 
gerando indicações para 
melhor orientar as ações do 
poder público.

O documento também 
aponta que a questão da se-
gurança pública tem afligido 
parcela significativa da po-
pulação brasileira. Segundo 
o Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública de 2016, elabo-
rado pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, ao menos 
58.467 pessoas morreram 
em 2015 de forma violenta 
no país, o que corresponde 
a uma morte violenta a cada 
nove minutos.

A CCJ destaca ainda que 
a gravidade da situação da 
segurança pública é eviden-
ciada pelo fato de o Brasil 
ter registrado mais vítimas 
de assassinatos nos últimos 
cinco anos do que a guerra 
da Síria no mesmo perío-
do. Entre março de 2011 e 
novembro de 2015, a guerra 
síria registrou 256.124 mortos. 
Já o Brasil registrou 279.567 
mortos entre janeiro de 2011 
e dezembro de 2015.

O SENADOR SERGIO Petecão 
(PSD-AC) entregou à Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) seu relatório pela apro-
vação na íntegra do projeto 
que libera o porte de armas 
no país. O PLS 378/2017, 
de Wilder Morais (PP-GO), 
revoga o atual Estatuto do 
Desarmamento (Lei 10.826), 
entre outras medidas.

O projeto libera o porte de 
armas para qualquer pessoa 
a partir dos 18 anos de idade, 
desde que o adquirente seja 
considerado apto psicologica-
mente, tenha bons anteceden-
tes e demonstre capacidade 
técnica.

A aptidão psicológica ficaria 
condicionada à apresentação 
de um laudo emitido por um 
psicólogo credenciado; os 
bons antecedentes deverão 
ser atestados pela certidão 
negativa criminal; e a capa-
cidade técnica seria aferida 
pelo certificado de curso de 
tiro emitido por um instrutor.

Pela legislação em vigor, a 
população civil é proibida de 
andar armada, exceto alguns 
funcionários públicos e segu-
ranças privados em serviço. 
O porte também é permitido 
para quem comprove a neces-
sidade de possuir uma arma, 
como moradores de áreas 
rurais que precisam caçar para 

sobreviver. Mas é preciso ter 
mais de 25 anos e cumprir os 
requisitos psicológicos e téc-
nicos e ter a certidão negativa 
criminal.

Outra mudança em relação 
à lei em vigor é o prazo de va-
lidade do porte de arma, que 
aumenta de três para dez anos.

Justificativas
Para Petecão, o Estatuto 

do Desarmamento, de 2003, 
revelou-se na prática “uma 
política pública fracassada”.

“Alguém acredita de fato que 
o desarmamento adiantou 
para alguma coisa, se tivemos 
mais de 61 mil mortes violen-
tas intencionais em 2016? O 
que os defensores do desar-
mamento têm a dizer para 
as famílias de 2.703 pessoas 

assassinadas somente em as-
saltos, muitas sem ter reagido? 
E para as 50 mil mulheres que 
foram estupradas?”, indaga 
o senador em seu relatório, 
argumentando que essas 
pessoas poderiam ter tido um 
destino diferente “se tivessem 
alguma chance de defesa”.

Petecão afirma que “proibir 
as armas porque podem matar 
é tão irracional quanto proibir 
as pessoas de dirigirem porque 
o trânsito também mata 50 mil 
por ano”.

O senador defende ainda 
que a proposta não libera 
indiscriminadamente em ra-
zão das condicionantes, que 
tornam possível que “somente 
pessoas de bem, com treina-
mento e equilíbrio emocional” 
tenham o porte. 

Comissão recebe parecer 
a favor do porte de armas
Sérgio Petecão propõe que a população civil em geral possa andar armada a partir dos 18 anos de 
idade, desde que sejam apresentados aptidão psicológica e técnica e bons antecedentes criminais
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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

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

 `CRe  Segurança internacional
18h A comissão faz o debate O Aumento 
da Insegurança Internacional: desafios e 
oportunidades para o Brasil. 

 `CCJ  debate
10h Audiência para avaliar a Política Na-
cional de Segurança Pública.

 `Ce  educação indígena
11h30 Na pauta de 12 itens, o 
PLS 737/2015, que faculta organização da 
educação escolar indígena.

 `CdR  gestão de águas
14h Seminário em Natal sobre segurança 
hídrica no Norte e Nordeste.

livro de servidor ganha Prêmio Jabuti de economia

Comércio de armas foi restringido pelo Código de Desarmamento, de 2003

Para Salto, obra mostra importância 
da responsabilidade fiscal no Brasil

senadores e especialistas 
debatem política de segurança

  Veja abaixo como acompanhar a 
audiência e participar do debate
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O TEMA SEGURANçA pú-
blica deve tomar boa parte 
da atenção dos senadores até 
o fim do ano. A partir desta 
semana, começa a chegar 
ao Senado uma série de pro-
postas para o setor aprovadas 
recentemente pela Câmara 
dos Deputados. Além disso, há 
outros projetos mais antigos 
em tramitação. O presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, já 
cobrou agilidade da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ):

— Quero sugerir ao Plenário 
que façamos uma semana de 
votações sobre microecono-
mia e, na sequência, ainda 
neste semestre, uma semana 
de debates de matérias sobre 
segurança pública. Eu falei 
com o presidente da CCJ 
para que todos os projetos 
que estejam lá na comissão 
relativos a segurança sejam 
votados e encaminhados ao 
Plenário — informou na ses-
são de quinta-feira, citando 

pedido feito a Edison Lobão 
(PMDB-MA).

Entre as propostas, estão o 
fim da progressão de regime 
para assassinos de policiais, 
a Política Nacional de Busca 
de Pessoas Desaparecidas e a 
instalação de bloqueadores de 
celulares nos presídios pelas 
operadoras de telefonia móvel.

Saidão
Os senadores devem anali-

sar também regras mais duras 
para a saída temporária dos 
presos, o popular saidão. Con-
forme o texto já aprovado pela 
Câmara, se for reincidente, o 
detento terá de ter cumprido 
metade da pena, em vez de 
um quarto como é atualmente. 
Além disso, o tempo de saída é 
diminuído de sete para quatro 
dias e a quantidade de vezes 
que a saída temporária poderá 
ser renovada no ano passa de 
quatro para apenas uma vez.

Completa o conjunto de 

propostas a que estabelece 
a retirada do Código Penal 
da atenuante para menores 
de 21 anos. As chamadas 
circunstâncias agravantes e 
atenuantes são obrigatoria-
mente levadas em conta pelo 

juiz para determinar o tempo 
da pena. Os deputados, no en-
tanto, mantiveram o benefício 
para maiores de 70 anos, o que 
gerou divergências.

Na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, também está 

tramitando um conjunto 
de propostas sobre o tema, 
inclusive com mudanças na 
Constituição. Simone Tebet 
(PMDB-MS)   está relatando 
os projetos:

— Nós dividimos em três 
grupos. O primeiro com 
projetos que se encontram 
prejudicados em função de 
legislação posterior já apro-
vada. Na semana que vem, 
vamos entregar os do segundo 
grupo, que são aqueles com 
parecer favorável, com ou sem 
emendas. E, posteriormente, 
ainda no fim deste mês, vamos 
entregar os projetos do ter-
ceiro grupo, que são aqueles 
que receberam parecer pela 
rejeição — explicou.

A senadora terá que opinar 
sobre mais de 30 proposições. 
Entre elas, está mudança no 
Estatuto do Torcedor para 
considerar crime o uso do 
raio laser; criação de normas 
de funcionamento de casas 
de shows; regras relativas à fa-
bricação e comercialização de 
balas de borracha e destinação 
de recursos do Fundo Nacional 
de Segurança Pública.

Uma agenda de projetos na área 
microeconômica pode inaugurar 
um período temático de votação no 
Plenário. A proposta, feita na quinta-
-feira pelo presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, é agrupar matérias 
que contribuam para a solução de 
problemas estruturais do país.

— Eu quero sugerir que façamos 
aqui uma semana de debates e de 
aprovação de matérias que possam 
ajudar o Brasil na retomada de sua 
economia, na geração de emprego e 
de renda para a sociedade brasileira 
— disse Eunício, sem fazer menção a 
projetos específicos.

O presidente do Senado sugeriu, 
além da microeconomia, a segurança 
pública como um dos possíveis temas 
semanais. Eunício pediu a Edison 
Lobão (PMDB-MA), presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), que compile os projetos nessa 

área para que sejam votados e enca-
minhados ao Plenário.

A escolha da agenda microeconô-
mica como possível tema prioritário 
não é casual — desde abril um grupo 
de trabalho na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) vem realizando 
audiências públicas para discutir o 
sistema tributário brasileiro, formas 
de reduzir custo Brasil, simplificar a 
arrecadação de impostos e aumentar 
a produtividade. Na CAE também 
há uma subcomissão permanente 
de avaliação do sistema tributário, 
coordenada por Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), atualmente licenciado.

Burocracia
No dia 29, o grupo de trabalho da 

CAE apresentará as conclusões extraí-
das das audiências. Segundo Armando 
Monteiro (PTB-PE), que coordena 
o grupo, entre os pontos principais 

estarão as chamadas obrigações 
acessórias, exigências burocráticas 
que elevam os custos.

— Uma iniciativa que se impõe é 
fazer, no âmbito do Confaz, um grande 
esforço para um processo de redução 
dessa imensa dificuldade que hoje 
envolve a vida das empresas — disse 
Armando, referindo-se ao Conselho 
Nacional de Política Fazendária.

Eunício anunciou a intenção de 
realizar as semanas temáticas de vo-
tação ainda neste ano. Para Fernando 
Bezerra Coelho (PMDB-PE), embora 
2018 seja ano eleitoral, será possível 
aproveitar o primeiro semestre para 
fazer avançar a agenda:

— Com isso, a gente poderá ter mais 
competitividade, conseguir mercados 
para os nossos produtos, reduzir os 
custos dos produtos que aqui fabri-
camos, permitindo maior acesso por 
parte da população.

Os senadores voltarão a analisar 
projeto que proíbe o acúmulo e o des-
carte irregular de lixo em vias públicas 
(originalmente PLS 523/2013). Os de-
putados aprovaram, com mudanças, a 
proposta do ex-senador Pedro Taques, 
que, em sua versão original, punia ape-
nas o descarte irregular. Com a nova 
redação, passará a ser punido também 
quem acumular lixo em depósitos ou 
no interior de imóveis.

O projeto autoriza os municípios 
a multarem quem desrespeitar a 
proibição. As multas serão revertidas 
em prestação de serviços de limpeza, 
coleta e separação do lixo. O descarte 
de lixo será regulado conforme o Pla-
no Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos.

Com Agência Câmara

Senado deve analisar, até o fim do ano, propostas já aprovadas pela Câmara e outras em análise na CCJ. Eunício anuncia também uma semana de debates sobre o tema

Segurança pública terá destaque na pauta

Presidente do Senado, Eunício Oliveira pediu que os projetos sobre o tema em análise na CCJ sejam votados logo

eunício propõe votação de projetos para retomada econômica descarte irregular de lixo 
em vias públicas volta 
para análise do senado

nº na câmara Autor conteúdo 

PL 3.468/2012 Claudio Cajado (DEM-BA) Restringe saídas temporárias de presos 
O reincidente deve cumprir metade da pena para ter direito. Autores de crimes hediondos, torturadores, traficantes e 
terroristas precisam de 2/5 (se primários) e 3/5 (se reincidentes) 
O juiz deve determinar o uso de tornozeleira eletrônica, se disponível 
Introduz no Código Penal agravante para presos que cometerem crime durante saidão 
Diminui a quantidade de dias em que o preso pode sair dos atuais 7 dias para 4

PL 6.699/2009 Duarte Nogueira 
(PSDB-SP) 

Cria a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas 
Reformula o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas

PL 3.019/2015 Baleia Rossi (PMDB-SP) Obriga as operadoras de celular a instalarem bloqueadores de sinal em presídios e estabelecimentos socioeducativos 
Dá às empresas prazo de 180 dias para instalar os equipamentos e as obriga a fazer a manutenção, a troca e a atualização 
tecnológica dos equipamentos 
Estabelece multa de R$ 50 mil a R$ 1 milhão às operadoras  que não cumprirem a determinação 
Estabelece responsabilidade solidária quando houver mais de uma empresa em uma mesma área de cobertura

PL 2.862/2004 Rubinelli (PT-SP) Retira do Código Penal a circunstância atenuante para menor de 21 anos, mas mantém o benefício para maiores de 70 anos 
Acaba com a redução à metade do prazo de prescrição para menores de 21 anos

PL 8.504/2017 Alberto Fraga (DEM-DF) Prevê prisão em regime fechado, sem direito à progressão, para condenados pelo assassinato de autoridades e agentes de 
segurança pública 
A progressão também não será aplicada nos crimes de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e de lesão corporal seguida 
de morte 
Altera a regra geral de progressão para crimes hediondos, tortura, terrorismo e tráfico, exigindo metade da pena 
para primários e 2/3 para reincidentes. Atualmente, a lei determina 2/5 para primários e 3/5 para reincidentes

PL 447/2015 Décio Lima (PT-SC) Inclui a fiscalização de trânsito e a operação ou controle de tráfego de veículos terrestres 
entre as atividades consideradas perigosas na Consolidação das Leis do Trabalho

Propostas aprovadas na câmara a serem analisadas no senado
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4 Brasília, segunda-feira, 13 de novembro de 2017

A CONCESSãO DA BR-364 no 
trecho entre os municípios de 
Comodoro (MT) e Porto Velho 
(RO) deverá ser concluída até 
o quarto trimestre de 2018, 
segundo representantes do 
Ministério dos Transportes e 
da Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL). Eles partici-
param de audiência pública 
da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI) na sexta-
-feira.

— Essa é a data-limite, mas 
queremos fazer antes disso 
pela relevância e importância 
do projeto. Esse projeto é alta-
mente prioritário — explicou 
o diretor de Planejamento da 
EPL, Adailton Cardoso Dias.

O estudo de viabilidade 
técnica para que seja feita 
a concessão no trecho foi 
feito pela empresa Sanches-
-Tripoloni e recebido no dia 
14 de julho pelo Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação 
Civil. Conforme Adailton, já foi 
feita uma análise preliminar 
do estudo e ele foi devolvido 
para ajustes.

— O estudo é muito interes-
sante porque ele é definidor de 
quase tudo que vai acontecer 
na rodovia. Ele vai definir, ao 
longo dos 800 quilômetros, 
quais são os trechos mais 
críticos, tecnicamente falan-
do, e quais são trechos que 
deverão ser atacados logo de 
início para que a fluidez da 
rodovia se dê de maneira mais 
tranquila — explicou.

Nesse momento, explicou 
Dias, o Ministério dos Trans-
portes está aguardando o 
retorno do estudo com os 

ajustes, o que deve ser feito 
ainda em novembro.

A publicação do edital de 
concessão deve ocorrer no 
terceiro trimestre de 2018 e a 
estimativa de leilão, no quarto 
trimestre.

Atraso
Acir Gurgacz (PDT-RO) 

destacou que, em audiência 
realizada em abril pela CI, foi 
feito um compromisso de que 
todo o trabalho para a conces-
são estaria concluído no final 
de 2017, e não de 2018.

— É uma frustração para 
todos nós de Rondônia essa 
obra ter um ano de atraso — 
lamentou.

O diretor do Departamento 
de Outorgas de Transportes 
Terrestre e Aquaviário, Luiz 
Felipe Cardoso Carvalho, 
destacou que o processo de 
concessão não deve ser feito 
às pressas. Segundo ele, o 
objetivo é construir um estudo 
mais próximo da expectativa 
da população.

— É preferível que a gente 
tenha esse período que esta-

mos pedindo para construir 
um projeto que tenha acei-
tabilidade da população, das 
entidades e federações. Esses 
próximos meses são cruciais 
— disse.

Escoamento
A BR-364 começa em Li-

meira (SP) e passa por Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso, 
Rondônia e Acre. É, portanto, 
uma rodovia importante para 
o escoamento da produção das 
Regiões Norte e Centro-Oeste 
do país. 

Ao defender a duplicação da 
BR, Acir Gurgacz disse que está 
havendo um “estrangulamen-
to” da rodovia em função do 
aumento da produção agrícola 
do estado de Rondônia e de 
Mato Grosso.

 — Toda a produção do norte 
de Mato Grosso e de Rondô-
nia utiliza a BR para chegar a 
Porto Velho. Isso estrangulou 
a BR-364. Hoje o movimento 
de caminhões e automóveis 
é muito grande — afirmou o 
senador.

Governo garante concessão da BR-364 em 2018

Presidente da CI, Acir Gurgacz (2º à esq.) ouve debatedores em audiência sobre planejamento das obras na BR

Trecho de rodovia entre Mato Grosso e Rondônia deve ser duplicado. A estrada, usada para escoar a produção do Norte e Centro-Oeste, está “estrangulada”, afirma senador

O presidente da Comissão de 
Agricultura (CRA), Ivo Cassol (PP-
-RO), defendeu na sexta-feira o 
fortalecimento da cafeicultura em 
Rondônia. Nos últimos seis anos, o 
estado passou a ser o quinto maior 
produtor de café do Brasil e o maior 
da Região Norte, segundo dados da 
Embrapa.

 — Precisamos continuar o trabalho 
de fortalecer esse setor. Antigamente, 
quando se falava em café, se falava 
em Minas Gerais e Espírito Santo. 
Hoje Rondônia é um dos grandes 
produtores de café.

Tendência
A cafeicultura foi tema de uma 

audiência da CRA com a Comissão 
de Agricultura da Câmara em Alta 
Floresta D’Oeste (RO). Participaram 
do debate especialistas do setor e o 
ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

Valdir Raupp (PMDB-RO) disse 
que logo Rondônia ficará entre os três 
maiores produtores de café do Brasil.

 — A tendência é de que, com o 
desenvolvimento do café clonal, nós 
vamos ultrapassar muitos outros 
estados mais antigos da Federação, 
porque ninguém neste momento 
está tendo o clima, a produtividade 
e qualidade do café clonal aqui de 
Rondônia.

Pesquisa
O desenvolvimento da cafeicultura 

em Rondônia está relacionado a pes-
quisas da Embrapa para o cultivo de 
mudas clonais, desenvolvidas a partir 
de plantas que têm maior capacidade 
de se adaptar ao solo e ao clima da 
região, além da resistência às pragas.

Estudantes matriculados em cursos 
de artes, museologia, arquitetura, 
audiovisual, música, design e moda 
poderão conquistar o direito à en-
trada gratuita em museus e outras 
instituições do Sistema Brasileiro de 
Museus. Eles terão de apresentar ape-
nas a carteira estudantil. O benefício 
consta de projeto de lei da senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e do 
ex-senador Inácio Arruda que deve ser 
analisado pela Comissão de Educação 
(CE) amanhã.

O PLS 49/2014 recebeu parecer 
favorável do relator, senador Hélio 
José (Pros-DF).  Na justificação do 
projeto, observa-se que mais de 65% 
dos municípios com população entre 
20 mil e 100 mil habitantes ainda não 
possuem museus.

“O Brasil assegura, constitucional-
mente, que o Estado garantirá a todos 
o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional. 
Assim sendo, é primordial que as insti-
tuições museológicas abram, priorita-
riamente, seus acervos aos estudantes 
das áreas de artes, particularmente a 
musical, a visual e a audiovisual, mas 
também aos acadêmicos de design e 
de moda”, defendem os autores.

Hélio José enfatizou que a abertura 
dos museus a esses estudantes é fun-
damental, “pois são eles os futuros 
mediadores do acesso à cultura co-
municada pelos museus, seja como 
professores, seja como técnicos ou, 
ainda, como artistas”.

Se aprovado e não houver recurso 
para votação em Plenário, o texto segue 
para a Câmara.

Doenças raras
Também está na pauta da comissão a 

criação do Dia Nacional da Informação, 
Capacitação e Pesquisa sobre Doenças 

Raras. O PLS 40/2015 estabelece 29 de 
fevereiro como a data dedicada à cau-
sa. Em anos não bissextos, a data será 
celebrada na véspera, 28. Desde 2008, 
em 29 de fevereiro também é celebrado 
o Dia Mundial da Doença Rara.

Para o autor do projeto, Romário 
(Pode-RJ), marcar a data “leva à co-
munidade a importância do trabalho 
e atuação em rede para o atendimento 
a pessoa com alguma doença rara”.

A relatora do projeto, Lídice da Mata 
(PSB-BA), argumenta que, além de 
conscientizar a população sobre as 
dificuldades das famílias com mem-
bros portadores de doenças raras, o 
projeto “chamará a atenção de nossos 
governantes para que incluam as pes-
quisas e tratamento referentes a essas 
doenças entre suas prioridades”.

Romário cita que, no Brasil, há mais 
de 13 milhões de pessoas portadoras 
de doenças raras. 

Na quarta-feira uma comissão 
especial da Câmara dos Deputados 
aprovou o endurecimento das regras 
do aborto no Brasil. 

O colegiado votou por incluir na 
Constituição o conceito de que a 
vida começa na concepção, o que, na 
prática, restringe o aborto mesmo nos 
casos em que ele é permitido hoje: 
estupro, risco à gestante e em caso de 
feto anencéfalo. No Senado, uma outra 
proposta de emenda à Constituição 
(PEC), que está pronta para ser incluída 
na pauta de votações da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), vai na 
mesma direção.

Enquanto a PEC em análise na Câ-
mara foi apresentada originalmente 
pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG) 

para discutir a ampliação da licença-
-maternidade em caso de bebês pre-
maturos, a PEC 29/2015, assinada por 
27 senadores e apresentada por Magno 
Malta (PR-ES), trata especificamente da 
inviolabilidade do direito à vida desde 
a concepção. Ela muda a redação do 
artigo 5º da Carta Magna, que passaria 
a afirmar que todos são iguais perante 
a lei “desde a concepção”.

Concepção
Segundo Malta, os avanços na ci-

ência registrados nos últimos 20 anos 
apontariam a concepção como único 
momento em que é possível identificar 
o início da vida humana:

“Em poucos dias de gestação o co-
ração já está funcionado. Entre 11 e 

12 semanas todos os órgãos já estão 
presentes no corpo da criança. Atu-
almente é cientificamente possível 
garantir a perfeita sobrevivência de 
uma criança nascida de um parto com 
apenas 18 semanas de gestação, algo 
impossível na década de 80. Portanto, 
esse pequeno acréscimo, de apenas 
um termo, terá o poder de garantir o 
direito à vida de milhares de crianças 
brasileiras que são assassinadas por 
falta de proteção jurídica”, argumenta 
o senador capixaba.

O relator na CCJ, Eduardo Amorim 
(PSC-SE), apresentou parecer favo-
rável à mudança na Constituição e 
observou que não há consenso entre os 
especialistas acerca do momento que 
demarcaria o início da vida humana.

Audiência: cafeicultura 
em rondônia cresce  
em ritmo acelerado 

Acesso gratuito de universitários a museus será votado amanhã

Pec que proíbe aborto pode ser analisada em comissão do senado

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nci
a S

en
ad

o


