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Joesley Batista 
deve comparecer a 
duas CPIs amanhã

Convocado para depor ama-
nhã em duas CPIs, a do BN-
DES e a mista da JBS, Joesley 
Batista deve comparecer. Seus 
advogados tentaram evitar o 
depoimento e indicaram que 
ele ficará em silêncio como os 
outros três depoentes: o irmão 
Wesley, o ex-executivo da J&F 
Ricardo Saud e o advogado 
Francisco de Assis.  3

Dono da J&F, Joesley deve seguir 
orientação de permanecer calado

Jovens senadores de 2016 acompanham votação de sugestões legislativas

Senador Fernando Collor conduz reunião da Comissão de Relações Exteriores

Cristovam é autor do projeto, que recebeu substitutivo de Ana Amélia

Medida provisória que cria a Agência Nacional de Mineração é o primeiro item da pauta do Plenário do Senado

Alfabetização de adolescentes 
e adultos poderá ter incentivo

Jovens vão vivenciar dia a dia 
de senadores nesta semana

Programa Especial Brasileiro  
é tema de audiência pública

Para erradicar o analfa-
betismo entre pessoas com 
15 anos ou mais, proposta 
que cria o Quinquênio da 
Alfabetização assegura um 
auxílio financeiro aos que 
conseguirem ser alfabetiza-

dos. O projeto está na pauta 
de amanhã da Comissão de 
Educação. 

O colegiado deve analisar 
ainda o relatório com as 
conclusões da avaliação do 
Pronatec.  4

Tomam posse amanhã 
como jovens senadores 27 
estudantes de escolas públi-
cas de todo o país. Eles terão 
a oportunidade de vivenciar 
o trabalho dos  senadores por 
uma semana. Os alunos cur-
sam o ensino médio e foram 
escolhidos por concurso de 
redação, que selecionou o 

melhor texto de cada estado. 
Durante a semana, os jovens 
senadores participarão de 
várias atividades, incluindo 
discutir e votar sugestões 
legislativas. Os textos apre-
sentados por eles podem 
depois virar projetos de lei. 
Desde 2011, 37 sugestões 
viraram propostas.  2

A Comissão de Relações 
Exteriores debate hoje o  
Programa Espacial Brasileiro  
e o uso comercial da Base 
de Alcântara, no Maranhão. 

Convidados e senadores vão 
avaliar, entre outros temas, 
a importância do desenvol-
vimento tecnológico para a 
soberania do país.  4

Formas de 
trabalho serão  
debatidas hoje  3

Dia do Ciclista será 
comemorado em 
19 de agosto  4

Indicado para o 
Dnit passará por 
sabatina  3

Sancionada  
nova lei que 
agiliza adoções  4

MP da Agência de 
Mineração deve ser 
votada amanhã
Novo órgão, que substitui o DNPM, vai gerir os recursos minerais e regular e fiscalizar 
as empresas mineradoras. Medida provisória integra pacote para revitalizar o setor

O Plenário do Senado deve votar na 
sessão deliberativa de amanhã 
a medida provisória que cria a 

Agência Nacional de Mineração, vincula-
da ao Ministério de Minas e Energia. 

A nova agência ficará encarregada de 
promover a política nacional para as ativi-
dades de mineração e atrair novos inves-
timentos. Se não for votada até amanhã, a 
MP perderá a vigência. 3

Descomplicamos o orçamento público
Acesse www.senado.leg.br/sigabrasil e descubra a mais nova ferramenta 
do Siga Brasil, o SIGABRASIL Painéis.

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

SIGA
BRASIL
Painéis
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 `estatuto do trabalho  serviços
9h Audiência interativa sobre os tipos de 
prestação de serviço.

 `Plenário  sessão não deliberativa
14h Sessão de discursos dos senadores e 
avisos da Mesa. 

 `Cre  Programa espacial brasileiro
18h Audiência sobre o Programa Espacial 
Brasileiro e o aproveitamento comercial 
da Base de Alcântara.

 `Ci  indicação para o dnit
9h Sabatina de Mauro de Moura Ma-
galhães, indicado para diretor de 
 Finanças do Departamento Nacional de 
 Infraestrutura de Transportes. 

 `CPMi da Jbs/CPi do bndes  depoimento
9h Joesley Batista.

 `CMa  Pantanal
9h30 Audiência interativa sobre polí-
ticas públicas desenvolvidas no bioma 
Pantanal.

 `CMo  obras no Ploa 2018
9h30 Audiência para esclarecer indícios 
de irregularidades em obras constantes 
no Projeto de Lei Orçamentária 2018.

 `Cae  reformas microeconômicas
10h Análise do relatório do grupo de tra-
balho de reformas microeconômicas. Em 
seguida, pauta com 14 itens, entre eles o 
PLS 505/2013, que cria a Tarifa Social de 
Água e Esgoto.

 `CCJ  segurança pública
10h Audiência interativa para avaliar a 
implementação e os resultados alcança-
dos pela Política Nacional de  Segurança 
Pública.

 `Cra  Pesquisa acadêmica
11h Audiência interativa para  debater 
impactos da pesquisa acadêmica no 
 desenvolvimento do setor agropecuário.

 `Plenário  Programa senado Jovem
11h Sessão especial destinada a dar pos-
se aos senadores do Programa Senado 
Jovem Brasileiro 2017. 

 `Ce  Pronatec
11h30 Análise do relatório de avaliação 
do Programa Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego. Em seguida, 
deliberativa com 15 itens, entre eles, o 
PLS 737/2015, que faculta organização da 
educação escolar indígena. 

VINTE E SETE estudantes 
que participam da 7ª edição 
do Projeto Jovem Senador 
tomam posse amanhã às 11 h, 
em sessão especial no Plená-
rio do Senado. Nenhum deles 
tem mais de 19 anos e todos 
são alunos do ensino médio 
de escolas públicas, cada um 
representando uma unidade 
da Federação.

Selecionados por meio de 
um concurso de redação, os 
estudantes vivenciarão du-
rante uma semana o trabalho 
dos senadores em Brasília. 

Em 2017, o Projeto Jovem 
Senador recebeu quase 154 
mil redações e contou com o 
apoio de mais de 10 mil pro-
fessores. O tema da redação 
deste ano foi “Brasil plural: 
para falar de intolerância”. 

O projeto permite ao estu-
dante atuar como um senador, 
acompanhando as rotinas le-
gislativas e até  apresentando 
sugestões de projetos de lei.

Posse
Tradicionalmente, o pri-

meiro colocado do concurso 
de redação faz a leitura do 
termo de posse como senador, 
lendo a seguinte frase: “Pro-

meto guardar a Constituição 
federal e as leis do país, de-
sempenhar fiel e lealmente o 
mandato de jovem senador”. 
Em seguida, ao ser citado, 
cada um dos demais jovens 
senadores também expressa 
seu compromisso, repetindo 
em voz alta: “Prometo”.

O primeiro lugar deste ano 
ficou com Bruna Neri Cardoso 
Brandão, do Colégio Militar 
Dom Pedro II, de Brasília.

O passo seguinte no ritual 
de recepção dos estudantes 
é a eleição para a Mesa do 
Senado Jovem, por meio de 
cédula e voto secreto.

Ao longo da semana, estão 
previstas várias atividades 
para os alunos, incluindo 
a discussão e a votação de 
sugestões legislativas. Des-

de 2011, os participantes 
do projeto apresentaram 45 
sugestões de lei encaminha-
das à análise da Comissão de 
Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa (CDH), das 
quais 37 transformaram-se 
em projetos de lei.

Educação política
O Projeto Jovem Senador é 

voltado para a educação polí-
tica dos jovens, como parte da 
Política de Responsabilidade 
Social do Senado, e conta 
com a parceria do Ministério 
da Educação e do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Educação (Consed). 

Também apoiam a iniciativa 
as secretarias de Educação 
dos estados e do Distrito 
Federal.

O Congresso Nacional 
 realizará sessão solene na 
quarta-feira em comemora-
ção aos 100 anos de criação 
da Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus no Amazonas 
(Ieadam). 

O requerimento para a so-
lenidade é do senador Omar 
Aziz (PSD-AM) e do deputado 
Silas Câmara (PRB-AM). Os 
parlamentares justificaram a 
homenagem “pelos serviços 
prestados ao estado do Ama-
zonas e pela evangelização”. A 
sessão ocorrerá no Plenário do 
Senado às 10h.

A Ieadam foi fundada no 
dia 1º de janeiro de 1918 pelo 
casal de missionários suecos 
Samuel e Lina Nyström, que 
se transferiram de Belém para 
Manaus. 

Templo
O primeiro templo no 

estado, no entanto, só foi 
 inaugurado 11 anos mais tar-
de. Atualmente, o Amazonas já 
conta com mais de 3 mil igrejas 
da Assembleia de Deus, com 
cerca de 300 mil membros.

Na terça-feira passada, foi 
lido em Plenário requeri-

mento do senador Omar Aziz 
de apresentação de “voto de 
louvor” em homenagem à 
Igreja  Assembleia de Deus 
nos estados do Amazonas e 
do Pará.

Convidados
Para a sessão solene, foram 

convidados o prefeito de Ma-
naus, Arthur Virgílio Neto, e 
o governador do Amazonas, 
Amazonino Mendes. 

Um grupo de cerca de 80 
pessoas da Assembleia de 
Deus do Amazonas também 
deve participar da solenidade.

Jovens senadores de 2017 
tomam posse amanhã
Estudantes do ensino médio de escolas públicas selecionados por concurso de redação conhecerão o 
trabalho do Senado. Eles poderão sugerir projetos que, se forem acatados, tramitarão normalmente
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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
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Congresso vai homenagear Assembleia de Deus no AM

Jovens senadores do ano passado debatem propostas no Plenário

 `MP 800/2017  rodovias
14h30 Debate sobre ampliação do prazo 
para duplicação de rodovias com repre-
sentantes do Ministério dos Transportes 
e da Secretaria do Programa de Parcerias 
de Investimentos.

 `MP 802/2017  Microcrédito
14h30 Audiência sobre microcrédito com 
representantes do Ministério do Traba-
lho e de instituições financeiras públicas.

 `MP 803/2017  regularização
15h Reunião de trabalho sobre 
 regularização tributária rural.

 `Cas  anvisa
9h Sabatina de Alessandra Bastos Soa-
res para diretora da Anvisa. Em seguida, 
reunião deliberativa com 12 itens, entre 
eles a regulamentação da profissão de 
esteticista.

 `Cdr  segurança hídrica
9h Audiência sobre segurança hídrica 
e gestão das águas nas Regiões Norte e 
Nordeste.

 `CCJ  FPM
10h Na pauta, a PEC 29/2017, que discipli-
na a distribuição de recursos pela União 
ao Fundo de Participação dos Municípios.

 `Congresso  sessão solene
10h Homenagem aos 100 anos da Igreja 
Assembleia de Deus do Amazonas.

 `gruPo brasil-argentina  hidrovia
14h30 Debater sobre a implementação 
de hidrovia e a adoção de medidas sani-
tárias no âmbito do Mercosul.

 `CMo  obras
17h Audiência para esclarecer indícios de 
irregularidades em obras constantes no 
projeto orçamentário para 2018, com a 
presença de representantes do TCU.

 `Cdr  Fundeb
14h Ciclo de debates A Importância do 
Fundeb para o Desenvolvimento Regional, 
etapa Aracaju, na Assembleia  Legislativa 
de Sergipe.

 `Plenário  soberania
14h Sessão de debates temáticos discute 
a defesa da soberania nacional.

 `CMo  tCu
14h30 Audiência com representantes do 
TCU, da Petrobras e dos Ministérios dos 
Transportes, das Cidades e do Esporte.
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O PLENáRIO DO Senado deve 
votar amanhã a medida pro-
visória que cria a Agência Na-
cional de Mineração (ANM). 
A nova agência substitui o 
Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), 
vinculado ao Ministério de 
Minas e Energia. 

A MP 791/2017 chegou ao 
Senado na quinta-feira. Trans-
formada em projeto de lei de 
conversão (PLV 37/2017), a 
medida perderá eficácia se 
não for votada até amanhã. 

O texto define como fina-
lidade da nova agência pro-
mover a gestão dos recursos 
minerais da União e regular e 
fiscalizar as atividades para o 
aproveitamento dos recursos 
minerais no país.

Colegiado
A ANM será dirigida por 

um colegiado formado por 
um diretor-geral e quatro 
diretores, todos indicados 
pelo presidente da República 
e aprovados pelo Senado. Os 
membros da diretoria terão 
mandato de cinco anos, não 
renováveis.

A MP altera aspectos rela-

cionados à cobrança da taxa 
para o exercício da atribuição 
de poder de polícia da agência, 
ao enquadramento salarial 
dos servidores que migrarão 
para o órgão e às atribuições 
da ANM.

Além das normas regu-
latórias, a agência deverá 
fiscalizar as empresas mine-
radoras e pessoas com direito 
de lavra, implantar a política 
nacional para as atividades 
de mineração, arrecadar a 
Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos 

Minerais (Cfem), aprovar áre-
as que serão desapropriadas 
para exploração mineral, 
apreender, destruir ou doar 
bens e minérios extraídos 
ilegalmente e regulamentar a 
coleta de fósseis para serem 
preservados.

Investimentos
Segundo o governo, a cria-

ção da agência pretende 
“revitalizar o setor mineral” e 
melhorar a atratividade para 
novos investimentos no setor.

A medida faz parte de um 

pacote de três MPs que alte-
ram o marco regulatório da 
mineração. 

As outras duas são são a 
MP 789/2017, já aprovada 
pela Câmara e pelo Senado, 
que altera as alíquotas e a 
base de cálculo da Cfem; e 
a MP 790/2017, que está na 
Câmara e altera as regras e os 
procedimentos da pesquisa e 
da lavra mineral. Esta última 
foi relatada na comissão mista 
que a analisou pelo senador 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA), um 
dos maiores defensores da 

atualização da legislação do 
setor de mineração.

— A pesquisa mineral no 
país está parada. Muitos de-
têm áreas promissoras sem 
explorá-las, apenas para fins 
especulativos. E a exploração 
é feita, muitas vezes, sem a 
devida atenção à preserva-
ção e à recuperação do meio 
ambiente. Além de tudo 
isso, o retorno financeiro à 
sociedade é frequentemente 
insuficiente. Os pareceres 
aprovados das três medidas 
provisórias avançam muito 
em todas essas frentes — disse 
Flexa na tribuna do Senado.

Recursos
A Agência Nacional de 

Mineração contará com re-
cursos da Cfem e de opera-
ções de crédito nacionais ou 
internacionais; a taxa devida 
pelo titular de autorização de 
pesquisa prevista no Código 
de Mineração (Decreto-Lei 
227/67); recursos de convê-
nios; bens e equipamentos 
originários de apreensão em 
lavra ilegal; e dotações do 
Orçamento da União.

Com Agência Câmara

Senado vota amanhã Agência de Mineração
Novo órgão ficará responsável por gerir os recursos minerais, além de regular e fiscalizar atividades da área. Com a aprovação da MP, o governo espera revitalizar o setor
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A Subcomissão Temporária 
do Estatuto do Trabalho de-
bate hoje, às 9h, as diversas 
formas de trabalho como: 
prestação de serviços, terceiri-
zação, teletrabalho, aplicativos 

e trabalho avulso, autônomo 
e voluntário.

Foram convidados para o 
debate a diretora de Direitos 
Humanos da Associação 
Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho, Luciana 
Conforti, a pesquisadora Lu-
dmila Abílio, o procurador do 
Trabalho Paulo Joarês Vieira, 
os representantes da Central 
Pública do Servidor, Alex Ca-

nuto, e da Secretaria Executiva 
Nacional da CSP-Conlutas, 
Saulo Arcangeli, além de re-
presentantes de associações 
e sindicatos.

Paulo Paim (PT-RS), relator 

da subcomissão, agendou para 
1º de maio a primeira versão 
do projeto do estatuto.

A sabatina do economista 
Mauro Magalhães para o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) será amanhã na Co-
missão de Infraestrutura. Ele 

é indicado ao cargo de diretor 
de Finanças e Administração.

O relator, Wellington Fa-
gundes (PR-MT), aponta em 
seu parecer que o “histórico 
profissional do indicado é 

relacionado à experiência 
exigida para o cargo”.

Magalhães trabalha des-
de 1983 no Ministério dos 
Transportes, órgão ao qual 
o Dnit está vinculado. Hoje 
ele é o coordenador-geral 
de Orçamentos e Finanças. 
Entre 2009 e 2015, Magalhães 
foi subsecretário de Plane-
jamento e Orçamentos do 
ministério, tendo ocupado 
ainda por alguns meses a 
chefia de gabinete da Secre-
taria-Executiva. Também no 
Dnit, foi entre 2006 e 2008 o 
coordenador da Diretoria-
-Geral.

Joesley Batista, dono da 
empresa J&F, foi convocado 
para depor em duas comissões 
parlamentares de inquérito 
(CPIs) amanhã. Preso desde 
setembro por determinação 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Batista deve falar a par-
lamentares da CPI do BNDES 
e da CPI mista da JBS.

Joesley e o irmão Wesley, 
também preso, teriam menti-
do e omitido informações no 
acordo de delação premiada 
firmado com a Procuradoria-
-Geral da República. 

O ministro Edson Fachin, do 
STF, suspendeu os benefícios 
do acordo.

Em ofício encaminhado à 
CPI da JBS na quarta-feira, os 
advogados de Joesley indicam 
que ele deve permanecer cala-
do durante a reunião. Eles lem-
bram que outras três pessoas 
convocadas para depor à CPI 
já ficaram em silêncio: Wesley, 
o advogado Francisco de Assis 
e Silva e o ex-executivo da J&F 
Ricardo Saud. Os advogados 
argumentam que o direito ao 
silêncio é a posição a ser to-
mada diante da atual situação 
jurídica dos acordos de cola-
boração premiada, e manter o 
depoimento poderá acarretar 
gastos públicos  desnecessários 
pela quarta vez.

A comissão mista da medida 
provisória que altera o Progra-
ma Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado (MP 
802/2017) se reúne amanhã 
para analisar o plano de 
trabalho e para votar reque-
rimentos.

O programa foi criado em 
2005, com o objetivo de esti-
mular a geração de trabalho e 
renda entre os empreendedo-
res populares. É considerado 
pelo governo um instrumento 
para a inclusão social e o com-
bate à pobreza. De acordo com 

o Executivo, a MP foi elaborada 
para modernizar a legislação, 
simplificar processos e incluir 
a possibilidade de utilização 
de novas tecnologias no pro-
cesso de orientação dos bene-
ficiários de microcrédito, para 
reduzir os custos operacionais 

que envolvem a concessão de 
financiamentos. A MP também 
permite ampliar as fontes de 
financiamento no programa.

Após a votação do plano 
de trabalho, a comissão vai 
promover uma audiência para 
debater a MP. Representantes 

do Ministério do Trabalho, do 
Banco Central, da Caixa , do 
BNDES, do Banco do Brasil e 
do Banco do Nordeste foram 
convidados para a audiência.

Subcomissão que elabora estatuto debate hoje as diversas formas de trabalho

Indicado para Dnit será sabatinado por senadores Joesley Batista é convocado para 
depor a parlamentares em 2 CPIs

Colegiado misto discute alteração em crédito a microempreendedores populares

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

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

Extração de minério de ferro em Conceição do Mato Dentro (MG): nova agência deverá fiscalizar mineradoras

Relator da indicação, Wellington aprova histórico do indicado ao cargo
  Veja na pág. 2 como acompanhar 

a audiência e participar do debate
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PROJETO EM ANáLISE na 
Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte (CE) visa erradicar 
o analfabetismo entre os ci-
dadãos com 15 anos ou mais. 
A proposta cria o Quinquênio 
da Alfabetização, assegurando 
um auxílio financeiro aos que 
conseguirem ser alfabetizados. 
O PLS 117/2006, de Cristovam 
Buarque (PPS-DF), recebeu 
texto substitutivo de Ana 
 Amélia (PP-RS).

Pela proposta, nos próximos 
cinco anos todo brasileiro 
não alfabetizado com 15 anos 
ou mais terá assegurada a 
matrícula num curso de alfa-
betização gratuito e, ao final 
dos estudos, se comprovar 
que aprendeu a ler e escrever 
por meio de carta escrita em 
sala de aula, terá direito a um 
incentivo financeiro. Também 
é necessário ter apresentado 
frequência superior a 85% 
das aulas.

O texto não define o valor 
do incentivo a ser pago, dei-
xando o cálculo a critério do 
governo federal. Mas a relatora 
estima que cada estudante 
poderia receber R$ 350. Nas 
contas de Ana Amélia, seriam 
necessários R$ 2.954,31 por 
aluno a cada ano, somados 
o incentivo e os R$ 2.604,31 
gastos, em média, com a al-

fabetização de um aluno na 
educação pública em 2017. 
Seriam alfabetizados cerca de 
11,4 milhões de pessoas entre 
2017 e 2021.

— Isso implicaria um gasto 
total de R$ 33,7 bilhões em 
cinco anos, cerca de R$ 6,74 
bilhões/ano, para atender 
aproximadamente 2,3 milhões 
de pessoas/ano.

Ao defender o projeto, Cris-
tovam argumenta que o anal-
fabetismo merece tratamento 
específico e que proporcione 
uma reparação aos brasilei-
ros que não tiveram acesso à 
 cultura escrita.

“Os gastos com um progra-
ma dessa natureza equivalem 
à metade daqueles destinados 
à indenização dos perseguidos 
políticos da ditadura militar”, 
afirma.

TV universitária
Outra proposta em pauta 

estende a todas as instituições 
de ensino superior públicas 
e privadas e suas mantene-
doras, inclusive na forma de 
associações, a possibilidade 
de receber outorga de canal de 
rádio ou TV educativa. É o PLC 
91/2017, do deputado Ságuas 
Moraes (PT-MT). A relatora 
na CE é Regina Sousa (PT-PI)

A outorga de concessões de 

radiodifusão educativa é regi-
da, atualmente, pelo Decreto-
-Lei 236/1967. Ele menciona as 
universidades brasileiras entre 
as entidades que podem atuar 
nesse tipo de serviço. 

Em 2015, uma portaria do 
Ministério das Comunicações 
estendeu a possibilidade de 
outorga de rádios e TVs edu-
cativas aos centros universitá-
rios e às faculdades isoladas. 
No entanto, as associações 
 continuaram fora do texto. 

Pronatec
Também será analisado 

pelos integrantes da CE o 
relatório com as conclusões 
da avaliação de política pú-

blica, este ano dedicada ao 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Para o relator, 
Roberto Muniz (PP-BA), o 
Pronatec pode ser considerado 
“um microcosmo” que carrega 
em si todas as mazelas (e su-
cessos) relacionadas ao modo 
como se elaboram, executam 
e avaliam as políticas públicas 
brasileiras: “A gritante ausên-
cia de indicadores sólidos 
de desempenho, atrelada à 
falta de estabelecer um foco 
preciso, não permite medir 
adequadamente a eficácia do 
projeto”.

Ele também criticou o início 
açodado e a expansão pouco 

criteriosa do programa. “Esti-
vemos às voltas com números 
divergentes, com ausência de 
informação ou com critérios 
instáveis, que geram insegu-
rança e ineficácia”, afirmou.

Entre as sugestões de me-
lhoria, o relator defende a re-
organização e a remodelagem 
do Pronatec, com o estabe-
lecimento de indicadores de 
acompanhamento consis-
tentes para cada uma de suas 
modalidades, considerando 
não somente a aderência entre 
o curso oferecido e o perfil do 
aluno e a empregabilidade, 
mas também, quando for o 
caso, a inserção social e o de-
senvolvimento da cidadania.

O presidente Michel Temer 
sancionou com vetos a Lei 
13.509/2017, que cria novas 
regras para acelerar adoções 
no Brasil e priorizar a adoção 
de grupos de irmãos e crian-
ças, além de adolescentes 
com problemas de saúde. O 
texto foi publicado na quinta-
-feira no Diário Oficial da 
União.

A nova lei tem origem no 
PLC 101/2017, do deputado 
Augusto Coutinho (SD-PE), 
aprovado no Senado por una-
nimidade em 25 de outubro. 
O projeto altera o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) e a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

O texto prevê preferência 
na fila de adoção para inte-
ressados em adotar grupos 
de irmãos ou crianças, e 
adolescentes com deficiência, 
doença crônica ou necessida-

des específicas de saúde. Essa 
medida foi incluída no ECA.

Outro ponto da nova lei 
altera a CLT e estende  a 
quem adotar uma criança as 
mesmas garantias trabalhistas 
dos pais sanguíneos, como 
licença-maternidade, estabili-
dade provisória após a adoção 
e direito de amamentação. 

Agilidade
O texto também reduz pela 

metade, de seis para três 
meses, o período máximo em 
que a Justiça deve reavaliar 
a situação da criança que 
estiver em abrigo, orfanato ou 
acolhimento familiar.

Marta Suplicy (PMDB-SP), 
relatora no Senado, lamentou 
o excesso de burocracia.

— Essas crianças que estão 
nos abrigos gostariam de ter 
um lar. Mas é tanta burocracia 
que elas não conseguem ser 

adotadas. Demora tanto para 
chegar ao cadastro nacional 
que elas crescem e muitas 
famílias se desinteressam 
desse processo. O projeto foca 
nesse gargalo para agilizar 
procedimentos relacionados à 
destituição do poder familiar

Vetos
Entre os quatro vetos, está o 

que determinava que “recém-
-nascidos e crianças acolhidas 
não procuradas por suas 
famílias no prazo de 30 dias” 
seriam cadastrados para 
adoção. A justificativa foi o 
prazo “exíguo”. 

Foi mantido o mecanismo 
de apadrinhamento, que 
“consiste em estabelecer e 
proporcionar à criança e ao 
adolescente vínculos exter-
nos à instituição para fins de 
convivência familiar e comu-
nitária e colaboração com o 
seu desenvolvimento”. Mas foi 
vetado trecho que proibia o 
apadrinhamento por adultos 
inscritos no cadastro para 
adoção. O argumento é que a 
proibição “implicaria prejuízo 
a crianças e adolescentes com 
remotas chances de adoção”,  
procuradas em programas de 
apadrinhamento, além de 
lembrar que esses padrinhos 
são potenciais adotantes.

Com Agência Brasil

A data de 19 de agosto pas-
sará a ser o Dia Nacional do 
Ciclista. É o que estabelece a 
Lei 13.508/2017, sancionada 
e publicada no Diário Oficial 
da União de quinta-feira.

O texto tem origem no PLC 
76/2017, aprovado pelo Sena-
do em 26 de outubro, e vale já 
para o ano que vem.

O projeto, do deputado 
Lúcio Vale (PR-PA), tem a 
intenção de promover a paz 
no trânsito, o uso da bicicleta, 
a cidadania e a mobilidade 
sustentável.

O dia escolhido homena-

geia o ciclista Pedro Davison, 
que morreu em 19 de agosto 
de 2006, ao ser atropelado 
enquanto pedalava na faixa 
central de uma avenida de 
Brasília. O relator do projeto 
na Comissão de Educação, 
Cristovam Buarque (PPS-DF), 
explicou por que é importante 
ter a data.

— O Dia do Ciclista vai 
permitir uma reflexão não só 
sobre a segurança do ciclista, 
mas também sobre a impor-
tância da bicicleta como meio 
de transporte do futuro — 
 argumentou o senador.

Projeto incentiva adultos a aprender a ler
Criação do Quinquênio da Alfabetização está na pauta de amanhã da Comissão de Educação. Colegiado também deve analisar o relatório de Roberto Muniz sobre o Pronatec

Sancionada lei que acelera processos de adoção

Dia nacional do Ciclista será 
comemorado em 19 de agosto

Lúcia Vânia preside a Comissão de Educação, que deve votar amanhã texto que favorece alfabetização de adultos

Para Marta, relatora da proposta, excesso de burocracia atrapalha adoções

O Programa Espacial Brasi-
leiro e o uso comercial da Base 
de Alcântara vão ser debatidos 
pela Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) hoje.

Senadores e convidados 
vão avaliar a relação entre 
desenvolvimento tecnológico 
e defesa, a importância do 
desenvolvimento tecnológico 
para a soberania e o que tem 
sido feito pelo Brasil para 
ter uma indústria de defesa 
competitiva. 

Foram convidados o pre-
sidente da Agência Espacial 
Brasileira, José Raimundo 
Braga Coelho, o secretário 
de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, 
Hussein Kalout, e o chefe 
de Assuntos Estratégicos do 
Estado-Maior das Forças 
Armadas, tenente-brigadeiro 
do ar Alvani Adão da Silva.

Comissão debate importância da 
tecnologia para a defesa nacional

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