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Ratificados 
acordos do Brasil 
com seis países  3

Debate aponta falta 
de acessibilidade 
em delegacias  2

Grupo quer deixar 
Brasil e Marrocos 
mais próximos  8

Acesso ao site do 
Congresso fica 
mais simples  2

Senadores 
apontam desafios 
do agronegócio  6

Senado aprova adesão do Brasil 
à 2ª fase do Protocolo de Kyoto
Plenário autorizou ratificação do país ao segundo 
período de compromissos do acordo internacional,  
que busca reduzir emissões de gases de efeito estufa

OPlenário do Sena-
do aprovou ontem 
projeto de decreto 

legislativo que ratifica para 
o Brasil as emendas ao Pro-
tocolo de Kyoto. A aprova-
ção formaliza a adesão do 
país ao segundo período  
de compromissos do acor-
do internacional, que se-
gue até 2020. A primeira 
fase do protocolo vigorou 
até 2012.

As emendas estenderam 
a validade do protocolo e 
determinaram a ampliação 
das metas de redução de 
emissões de gases de efeito 
estufa pelos países desen-
volvidos.

Antes da aprovação em 
Plenário, o relatório, elabo-
rado por Jorge Viana, pas-
sou pela Comissão de Re-
lações Exteriores. O texto 
segue para promulgação.  3

Setor imobiliário pede redução 
de juros e menos burocracia

Tecnologia digital ajuda a baixar 
microcrédito, dizem debatedores

Mudança na formação de professores é criticada

Proposta para o setor de seguros  
divide consumidor e empresário

Empresários do ramo imo-
biliário e da construção civil 
pediram ontem, em audiên-
cia da Comissão Senado do 
Futuro, a redução dos juros 
do financiamento da casa 

própria e a diminuição da 
burocracia como forma de 
aquecer o mercado. Segundo 
eles, o setor, um dos que mais 
emprega no país, enfrenta 
problemas desde 2012.  5

A comissão mista que ana-
lisa a medida provisória que 
modificou o Programa Nacio-
nal de Microcrédito Produtivo 
Orientado discutiu o tema 
ontem com representantes 
de bancos e instituições de 

fomento. Eles disseram que a 
tecnologia digital precisa ser 
usada para baixar os juros do 
microcrédito e defenderam a 
medida provisória por ajudar 
a reduzir custos e beneficiar 
mais empreendedores.  5

Professores, bolsistas e especialistas critica-
ram as mudanças no Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 
criado há dez anos. Em outubro, o governo 
anunciou a substituição do Pibid pelo Pro-
grama Nacional de Residência Pedagógica. 

Convidado para a audiência, realizada on-
tem na Comissão de Direitos Humanos, o 
ministro da Educação, Mendonça Filho, não 
compareceu nem enviou representante. Paulo 
Paim disse que fará novo convite para que o 
ministro esclareça a razão do fim do Pibid.  8

Em audiência na Comissão 
de Constituição e Justiça, o 
projeto de lei que regula o 
setor de seguros privados no 
país dividiu opiniões entre 

representantes de usuários e 
empresas. Os consumidores 
elogiaram a proposta, mas os 
empresários a consideraram 
difícil de implementar.  4

Eunício Oliveira preside sessão em que os senadores aprovaram a adesão do país ao acordo para redução de emissões

Eunício quer 
concluir análise 
da LOA semana 
que vem

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse que 
pretende colocar o projeto 
da Lei Orçamentária Anual 
para 2018 em votação na 
reunião do Congresso 
marcada para terça-feira. 
Para isso, a Comissão Mista 
de Orçamento deve antes 
finalizar a análise do texto, 
o que também está previsto 
para terça. Eunício infor-
mou que o Plenário terá 
agenda intensa de votações 
nos próximos dias.  5

Senador Paulo Paim e debatedoras questionam os motivos da extinção, pelo governo, de programa de bolsas

Armando Monteiro (C) é relator da proposta e comandou audiência ontem

Hélio José (3º à dir.) preside audiência com empresários do setor imobiliário

Deputado Otavio Leite (2º à esq.) e senador Dalírio Beber, que presidiu o debate
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A violência sexual contra a 
mulher com deficiência foi o 
tema da 49ª edição do projeto 
Pauta Feminina, realizada 
ontem pela Procuradoria Es-
pecial da Mulher do Senado, 
em parceria com entidades de 
defesa das mulheres.

A deputada Rosinha da 
Adefal (Avante-AL) criticou a 
falta de acessibilidade:

— Numa delegacia que 
não tem intérprete de Libras 
[língua brasileira de sinais], 
imagine a dificuldade de co-
municação para a mulher que 
é surda. Isso se agrava diante 
dos preconceitos contra as 
mulheres com deficiência 
intelectual, cujo depoimento 
é desqualificado de pronto.

A delegada especial de Re-
pressão aos Crimes por Dis-
criminação Racial, Religiosa 
ou por Orientação Sexual ou 
contra a Pessoa Idosa ou com 
Deficiência do Distrito Fede-

ral, Glaucia Cristina da Silva, 
relatou a dificuldade que teve 
em fazer as adaptações para 
a acessibilidade, como o piso 
tátil, cujo custo ela classificou 
de “inviável”. 

A delegada disse que é 
preciso criar incentivos aos 
policiais que sabem Libras.

— Hoje só há gratificação 
para quem é concursado. Os 
poucos policiais que se moti-
vam a aprender a Libras não 
têm incentivo maior para isso.

O tema de dezembro do 
projeto Pauta Feminina foi 
proposto pelo Programa 
Senado Inclusivo, pelo Ob-
servatório da Mulher contra 
a Violência, pela procuradora 
da Mulher do Senado, Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), pela 
procuradora da Mulher da 
Câmara, Gorete Pereira (PR-
-CE), e pela coordenadora da 
Bancada Feminina da Câma-
ra, Soraya Santos (PMDB-RJ).

A Reportagem Especial que 
a Rádio Senado leva ao ar hoje 
mostra que foi para acabar 
com os recorrentes apagões 
e racionamentos que Getúlio 
Vargas propôs, em 1954, a 
criação da Eletrobras. Docu-
mentos do Arquivo do Senado 
apontam que o projeto de lei 
se arrastou por anos na Câma-

ra e no Senado por causa das 
pressões das multinacionais 
que dominavam o mercado de 
energia. A criação da estatal só 
veio a ser aprovada em 1961.

Em sessão especial na se-
gunda-feira, o Senado home-
nageará o Grande Colégio de 
Ritos pelos 180 anos da orga-
nização maçônica no Brasil. 
Os 300 anos de  fundação da 
Grande Loja Unida da Ingla-
terra também serão celebra-
dos. A sessão será realizada 
no Plenário do Senado às 11h.

O Grande Colégio de Ritos 
foi instituído no país em 1837. 
A organização tem como 
objetivo resgatar e promover 
o estudo dos ritos maçôni-
cos. Ela congrega maçons 
regulares a fim de fornecer 

conhecimento atual e antigo 
da maçonaria para a formação 
de seus membros.

Grandes lojas
As grandes lojas são con-

federações compostas de no 
mínimo três lojas maçônicas 
— base fundamental organi-
zada por assembleias, onde 
os maçons se reúnem perio-
dicamente — que trabalham 
em um mesmo tipo de rito 
maçônico.

A Grande Loja de Londres 
foi fundada em 1717 e é refe-
rência para os maçons de todo 

o mundo. No Brasil, existem 
grandes lojas em todos os 
estados e no Distrito Federal. 

Segundo estimativa de 2012 
da Confederação da Maço-
naria Simbólica do Brasil, 
existem no país 2.765 lojas e 
126 mil membros ativos.

O requerimento de reali-
zação da sessão especial é 
dos senadores Valdir Raupp 
(PMDB-RO), Cidinho Santos 
(PR-MT), Antonio Carlos Va-
ladares (PSB-SE, licenciado), 
Armando Monteiro (PTB-PE), 
Otto Alencar (PSD-BA) e An-
tonio Anastasia (PSDB-MG).

Reformado, site do Congresso 
oferece mais transparência

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
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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
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 `Plenário  Sessão não deliberativa
9h Sessão para discursos de senadores e avisos da Mesa do Senado. 

Debate: delegacia não é preparada 
para acolher mulheres deficientes

Rádio Senado mostra resistência 
nos anos 50 à criação da Eletrobras

Sessão celebrará 180 anos de organização maçônica

AS INFORMAçõES RELA-
TIVAS ao Poder Legislativo 
federal estão mais fáceis de 
serem obtidas com o novo 
portal do Congresso Nacional 
(www.congressonacional.leg.
br), desenvolvido pelo Proda-
sen em parceria com a área 
de tecnologia da informação 
da Câmara dos Deputados. 
O layout e o conteúdo foram 
modificados para aumentar a 
clareza e a transparência tanto 
das informações legislativas 
quanto das administrativas.

O diretor da Secretaria Le-
gislativa do Congresso Nacio-
nal, Waldir Bezerra Miranda, 
explica que a página agrupa 
todas as propostas legislati-
vas da Câmara e do Senado, 
como as leis orçamentárias e 
as medidas provisórias (MPs).

— Agora toda a tramitação 
das medidas provisórias está 
dentro desse portal. Antes, 
o usuário tinha que acessar 
essas informações em páginas 
diferentes. Isso facilita muito 
— diz.

As MPs, de acordo com o 
diretor, estão organizadas por 
fase de tramitação: publicação, 
comissão mista, Câmara dos 
Deputados e Senado. Para 
facilitar ainda mais o enten-
dimento dos usuários, foi dis-
ponibilizado um fluxograma, 
que indica em qual fase a MP 
se encontra.

— É uma vantagem muito 
grande para os gabinetes, pois 
fornece uma visão gráfica do 
andamento da matéria. Os 
principais textos também 
foram colocados nesse flu-
xograma — explica Miranda.

Nova organização
As leis e os projetos referen-

tes ao Orçamento da União 
estão organizados por ano de 
referência, de maneira a facili-
tar o acesso à informação. Essa 
organização busca difundir a 
ideia de ciclo orçamentário.

— A informação já era dis-
ponibilizada antes, mas ela 
agora está muito mais fácil de 
ser acessada. Nossa ideia foi 
fazer um portal mais voltado 
para o cidadão — ressalta.

De acordo com o chefe do 
Serviço de Soluções para 
Portais do Prodasen, Adriano 
Palos, os técnicos fizeram uma 
 reintegração das informações, 
com dados da Câmara e do 
Senado.

— Houve uma boa discussão 
entre a Câmara e o Senado 
em relação ao desenho, com 
foco na responsividade [re-
curso que adapta o conteúdo 
a qualquer tipo de resolução] 
— explica.

A reformulação do portal 
está em sintonia com o Ato 
Conjunto 1/2017, assinado 
pelas Secretarias-Gerais da 
Mesa das duas Casas, que 
instituiu um grupo de trabalho 
permanente para padronizar 
os procedimentos legislati-
vos e o compartilhamento 
de informações, tecnologias 
de informática e serviços de 
informação entre o Senado e 
a Câmara.

Analista de informática 
da Câmara, Ricardo Vilarins 
salienta que a atualização 
evidencia a  necessidade da 
parceria.

— A ideia é que haja uma 
plataforma na qual o cidadão 
tenha cada vez mais facilidade 
de buscar informações sobre 
as atividades legislativas. Nós 
ficamos empolgados de par-
ticipar desse processo, que é 
evolutivo — destaca Vilarins.

Acessos
As mudanças que vêm sendo 

feitas no portal do Congresso 
Nacional têm se refletido nos 
acessos, que aumentaram 
165% em um ano. Enquanto 
em outubro e novembro de 
2016 foram contabilizados 
168 mil acessos, em 2017 o 
quantitativo chegou a 444 mil.

— Olhando os acessos, per-
cebemos o quanto o projeto do 
portal foi acertado e é, de fato, 
voltado ao cidadão. Ele tem 
como principal objetivo tornar 
mais acessíveis as informações 
do Congresso Nacional. Acre-
dito que iniciamos bem essa 
missão — afirma Miranda.

Portal é remodelado para facilitar acesso dos cidadãos às informações legislativas e administrativas. Todas 
as informações relativas à tramitação das medidas provisórias agora estão concentradas numa só página

Parceria entre Senado e Câmara permitiu a remodelação do portal

Pauta Feminina deste mês abordou violência sexual contra deficientes
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 � Reportagem Especial 
• hoje, às 18h 
• reprise amanhã, às 10h, e  
no domingo, às 17h
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O Senado aprovou ontem 
acordos assinados pelo Brasil 
com seis países. Todos os textos 
seguem para promulgação.

O acordo entre a França e 
o Brasil garante a concessão 
mútua de vistos férias-trabalho 
para jovens entre 18 e 30 anos 
(PDS 231/2017). Pelo texto, 
os vistos desse tipo terão du-
ração de um ano e permitirão 
aos jovens dos dois países 
trabalharem no Brasil ou na 
França durante a validade. Os 

vistos deverão ser gratuitos e 
permitirão múltiplas entradas.

Também foram aprovados 
acordos de serviços aéreos 
assinados pelo governo brasi-
leiro com os governos de Cuba 
(PDS 228/2017), da Índia (PDS 
230/2017) e da Ucrânia (PDS 
229/2017).

Conhecidos como “acordos 
de céus abertos”, dão o direito 
de sobrevoar o território do 
outro país sem pousar, de 
realizar escalas com fins não 

comerciais e de embarcar e 
desembarcar passageiros, 
cargas e mala postal.

Foi aprovado ainda um acor-
do entre Brasil e Coreia do Sul, 
com mudanças no protocolo 
assinado entre os dois países 
para prevenir a evasão fiscal 
em matéria de impostos sobre 
a renda e evitar a dupla tribu-
tação (PDS 232/2017).

O outro acordo trata de coo-
peração cultural entre Brasil e 
Zâmbia (PDS 233/2017).

O Plenário aprovou a adesão 
do Brasil ao Protocolo para 
Eliminar o Comércio Ilícito 
de Produtos de Tabaco, um 
tratado internacional assinado 
na Coreia do Sul em 2012 (PDS 
214/2017).

O país assume o compromis-
so de adotar medidas visando 
eliminar o contrabando de 
cigarros e outros produtos de 
tabaco. 

Também deverá conduzir 
políticas visando controlar a 
cadeia de suprimentos da rede 
de comercio ilícito, incluindo 
produção, distribuição e venda.

O Brasil deve cooperar in-
ternacionalmente no combate 
ao contrabando, incluindo a 
extradição de criminosos e 
a troca de informações e de 
assistência jurídica e adminis-
trativa. Os bens confiscados dos 
criminosos também deverão 
ser destruídos.

— Se o cigarro legalmente 
produzido já é algo tão preju-
dicial à saúde, imagina o ilegal. 
E a rede de tráfico de cigarros 
é poderosa. No Amazonas, 
por exemplo, infelizmente 
muita gente fuma cigarro 
contrabandeado do Paraguai 

— disse Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) na Comissão de 
Relações Exteriores (CRE) na 
semana passada.

Jorge Viana (PT-AC) citou da-
dos da Receita Federal de 2015 
segundo os quais naquele ano 
o governo perdeu R$ 6 bilhões 
de arrecadação por causa do 
comércio ilegal de cigarros.

No Plenário, foi aprovada 
uma recomendação de Romero 
Jucá (PMDB-RR) para que a 
atuação brasileira no combate 
ao tráfico de cigarros se dê de 
forma colaborativa com os 
demais países do Mercosul.

Aprovada na quarta-feira 
pela Câmara, a proposta de 
emenda à Constituição que 
estende de 2020 para 2024 o 
prazo para estados e municí-
pios quitarem os precatórios 
será votada na terça-feira pelo 
Senado. O Plenário aprovou 
ontem um requerimento para 
incluir a PEC 152/2015 com 
urgência na pauta.

Apresentada pelo senador 
José Serra (PSDB-SP), a pro-
posta sofreu mudanças na 
Câmara e por isso retornou 
ao Senado.

Precatórios são dívidas do 
poder público com cidadãos 
ou empresas por terem perdi-
do processo judicial em atraso. 
Conforme o texto, os débitos 
deverão ser atualizados pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E). O valor deve ser 
depositado mensalmente em 
conta especial do Tribunal de 
Justiça local.

O regime especial já existe e 
foi disciplinado pela Emenda 
Constitucional 94/2016, que 
inclui precatórios pendentes 
até 25 de março de 2015 e 

aqueles a vencer até 31 de 
dezembro de 2020.

Entretanto, em 2013, o Su-
premo decidiu ser inconsti-
tucional o prazo imposto pela 
sistemática aprovada em 2009 
(anterior à EC 94), que previa 
o pagamento em 15 anos (até 
2024). O STF reduziu o prazo 
para cinco, que foi incorpora-
do pela nova emenda.

A proposta tenta compati-
bilizar decisões do Supremo, 
dificuldades financeiras dos 
entes federados e direitos dos 
beneficiários dos precatórios.

Também foi garantida ur-
gência para o PLC 162/2017, 
que autoriza o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) a adquirir da Caixa 
instrumento de dívida para 
enquadramento no Nível 1 
do Patrimônio de Referência.

O Senado aprovou urgência 
para outras duas propostas: 
o PLC 160/2017, que cria a 
Política Nacional de Biocom-
bustíveis (RenovaBio), e o PLS 
445/2017 — Complementar, 
que define um padrão nacio-
nal para o recolhimento do 
Imposto Sobre Serviços (ISS).

Os exemplos de solidariedade e es-
pírito esportivo vistos após o acidente 
com o avião da equipe Chapecoense, 
em novembro de 2016, são a inspiração 
para uma comenda a ser concedida 
pelo Senado. O Plenário aprovou ontem  
projeto de resolução do senador Rober-
to Muniz (PP-BA) que cria a Comenda 
do Mérito Futebolístico Associação 
Chapecoense de Futebol (PRS 1/2017). 
O texto vai à promulgação.

A premiação foi pensada para home-
nagear empresas, atletas, dirigentes e 
outros profissionais que tenham se 
destacado em competições esportivas 
ou na promoção do futebol. Ela foi 
proposta pouco depois do acidente 
aéreo com a Associação Chapecoense 
de Futebol, que iria disputar a final da 
Copa Sul-Americana com o Club Atlé-
tico Nacional, de Medellín (Colômbia).

“De todos os sentimentos que flo-

resceram, que se uniram na grande 
tragédia que houve com a equipe da 
Chapecoense, o principal foi a solida-
riedade”, diz Muniz na proposta.

O mérito da iniciativa convenceu o 
relator, senador Dário Berger (PMDB-
-SC), a recomendar a aprovação.

— É uma justa homenagem — disse.
Pelo texto, os senadores poderão 

indicar os concorrentes ao prêmio. O 
julgamento e a escolha das datas de 

premiação serão feitos por um conse-
lho formado por um senador de cada 
partido com representação no Senado. 
O conselho será renovado a cada dois 
anos.

Roberto Muniz sugeriu que a primeira 
comenda seja concedida ao Club Atléti-
co Nacional, de Medellín, pelo espírito 
esportivo demonstrado na época do aci-
dente. A equipe colombiana abriu mão 
do título em favor do clube brasileiro.

O PLENáRIO APROVOU 
ontem o relatório do senador 
Jorge Viana (PT-AC) a favor de 
projeto que ratifica para o Bra-
sil as emendas ao Protocolo de 
Kyoto, formalizando a adesão 
do país ao segundo período de 
compromissos do acordo, que 
começou em 2013 e segue até 
2020. O texto (PDS 227/2017) 
vai à promulgação.

As emendas foram estabe-
lecidas durante a COP-18, a 
conferência da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima, 
realizada no Catar em 2012. 
Elas determinam, para as 
nações desenvolvidas, metas 
de emissão de gases de efeito 
estufa em média 18% inferiores 
às praticadas em 1990. A pri-
meira fase do protocolo, que 
vigorou até 2012, estabelecia 

uma redução média de 5% em 
relação aos números registra-
dos em 1990. O controle das 
emissões é necessário para 
conter o aquecimento global.

Comissão
Antes da confirmação no Ple-

nário, a ratificação brasileira 
à segunda fase do protocolo 
havia sido aprovada na manhã 
de ontem pela Comissão de 
Relações Exteriores (CRE). Na 
comissão, o relatório de Viana 
foi apresentado por Antonio 
Anastasia (PSDB-MG).

— É o único acordo in-
ternacional vinculante que 
busca impedir as mudanças 
climáticas perigosas. Destaca 
para o Brasil as metas de de-
senvolvimento limpo, por isso 
a ratificação desta segunda 
fase é prioritária para nós — 

argumentou Anastasia.
O senador destacou também 

que, para entrar em vigor, a 
segunda fase do protocolo terá 
que ser ratificada antes por 

pelo menos 144 países. Até o 
momento, isso foi feito por 96 
nações. Entre os países que já 
ratificaram, estão Inglaterra, 
China, Alemanha, França, 

Espanha, Itália, Austrália, Su-
íça, México, Argentina, Índia 
e Chile. Integram a lista dos 
que não ratificaram os Estados 
Unidos, a Rússia e o Canadá.

Aprovada adesão à 2ª fase do Protocolo de Kyoto
Plenário votou a favor da ratificação do Brasil às emendas ao 
acordo internacional do clima, que elevam as metas de redução 
de emissão de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos

Vão a promulgação acordos do Brasil com 6 países

País vai aderir a tratado contra o tráfico de cigarros

PEC dos Precatórios retorna  
à pauta e ganha urgência

Comenda esportiva do Senado vai homenagear a Chapecoense

Depois da votação pela Comissão de Relações Exteriores, texto sobre acordo é aprovado no Plenário do Senado
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A PROPOSTA EM tramitação 
no Senado que regula o setor 
de seguros privados no país 
contém normas que vão pro-
teger os usuários e diminuir 
os conflitos judiciais, disse o 
ex-presidente do Instituto Bra-
sileiro de Política e Direito do 
Consumidor (Brasilcon) Bruno 
Miragem em audiência ontem 
na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). No entanto, a opi-
nião não é compartilhada pelos 
representantes das empresas 
de seguros, que consideram 
as regras de difícil aplicação 
na prática.

O PLC 29/2017 unifica regras 
esparsas, abrangendo consu-
midores, corretores, segura-
doras e órgãos reguladores. 
O projeto trata de princípios, 
carências, prazos, prescrição, 
de condutas específicas para 
seguro individual e coletivo, 
e de deveres e responsabili-
dades dos segurados e das 
seguradoras.

Um dos pontos positivos, 
segundo Miragem, diz respeito 
à transparência. Além disso, 
acrescentou, a proposição 
vai consolidar em lei muitos 
comandos já pacificados na 
jurisprudência:

— A própria linguagem do 
contrato de seguro é inaces-
sível à maioria da população. 
Parte dos conflitos levados ao 
Judiciário se deve ao problema 
de transparência na relação 
entre segurado e corretores e 
entre segurados e empresas. 
Não necessariamente por 
má-fé. O segurado de massa, 
o consumidor, não tem acesso 
a informações essenciais. E 
quando tem, já contratou o 
serviço — constata.

Para o opresidente da Comis-
são Especial de Direito Secu-
ritário da OAB, Carlos Harten 
Filho, o uso de termos técnicos 
e de difícil entendimento, as 
muitas normas administrativas 
emitidas por diversos órgãos 
e a discrepância de informa-
ções levam um ambiente de 
 desconfiança e litígio ao setor.

— Os principais temas de 
conflito se repetem nos tribu-
nais: doença preexistente, agra-
vamento de risco, prescrição,  
prazos. O projeto surge nesse 
contexto, com intenção de au-
mentar a confiança e diminuir 
as lides — afirmou.

Oposição 
Já o advogado João Marcelo 

Máximo, representante da Fe-
deração Nacional das Empre-

sas de Resseguros (Fenaber), 
fez críticas à proposta. Para 
ele, o texto não faz distinção 
entre os grandes segurados 
e os segurados de massa 
 (consumidores).

— Nós temos o Código Civil, 
que é moderno, com cláu-
sulas abertas que permitem 
à liberdade das partes, com 
princípios éticos e função social 
do contrato. Temos a visão de 
que cabe testar um pouco mais 
o código antes de iniciarmos 
novamente um outro processo 
de adaptação de legislação — 
defendeu.

Ainda segundo o advoga-
do, o grau de litigiosidade no 
mercado não é tão grande 
assim, principalmente em se 
tratando de resseguros, que 
são uma espécie de seguro feito 

pelas companhias seguradoras 
para que tenham condições de 
suportar grandes riscos e altas 
indenizações.

— O resultado final é que as 
seguradoras vão perder com 
um mercado tão difícil e com 
regras tão próprias.  Isso afasta-
rá os investimentos e atrairá o 
oligopólio. A Lei dos Planos de 
Saúde, por exemplo, protegeu 
tanto o segurado que acabou 
com os planos individuais, que 
praticamente não são mais 
oferecidos. Por quê? Porque 
a lei exagerou. Não tem jeito, 
é um sistema capitalista, e a 
seguradora pode não exercer 
certa atividade — afirmou.

Do ex-deputado e ex-mi-
nistro José Eduardo Cardozo, 
o projeto começou a tramitar 
na Câmara dos Deputados em 

2004. Ao longo desse tempo, 
recebeu sugestões de juristas, 
técnicos e especialistas no 
tema, até ser aprovado em abril 
de 2017.

— É uma proposta que 
 passou pelo mundo e influen-
ciou até a legislação de outros 
 países — atestou o presidente 
do Instituto Brasileiro de 
 Direito do Seguro, Ernesto 
Tzirulnik.

Relatório
No fim da audiência, Arman-

do Monteiro (PTB-PE), relator 
do texto, lembrou que, no siste-
ma bicameral, o Senado pode 
e deve aperfeiçoar os projetos 
que saem da Câmara. O sena-
dor vai levar em conta o debate 
na elaboração de seu voto, que 
ainda não está pronto.

O decreto do presidente 
Michel Temer que facilita 
a privatização de empresas 
estatais foi criticado por Hélio 
José (Pros-DF).

Publicado em novembro, o 
Decreto 9.188/2017 prevê a 
dispensa de licitação na venda 
de empresas de capital misto, 
como Eletrobras, Petrobras e 
Banco do Brasil.

O senador classificou a 
“venda expressa” dos ativos 
como “um acinte à soberania 
nacional” e “uma indigência 
lógica na condução da econo-
mia brasileira”. Ele defendeu a 
reação de setores da sociedade 
que criticam a privatização.

— A perplexidade da socie-
dade brasileira com a índole 
fortemente privatista do gover-
no atual parece bastante razo-
ável e até bem-vinda. Trata-se 
de um decreto que permite ao 
governo desmontar as estatais.

Gleisi Hoff-
mann (PT-PR) 
criticou o anún-
cio feito pelo Mi-
nistério Público 
Federal (MPF) 
de que vai de-
volver à Petrobras R$ 653,9 
milhões, recuperados pela 
Operação Lava Jato.

Segundo a senadora, a pe-
troleira sofreu prejuízos de R$ 
140 bilhões em 2015 com a 
interrupção de atividades de-
terminada pela Justiça. O total 
de recursos recuperados até 
agora pela Lava Jato alcança R$ 
1,4 bilhão. Gleisi lembrou que, 
durante o primeiro mandato de 
Dilma Rousseff (2010-2014), 
a Petrobras recebeu R$ 462 
bilhões em investimentos.

— A Petrobras perdeu, por 
causa da falta de responsabi-
lidade deles, dez vezes mais 
do que eles estão devolvendo.

Uma proposta 
de lei de res-
ponsabilidade 
gerencial  da 
a d m i n i s t r a -
ção pública foi 
apresentada por 
Roberto Muniz (PP-BA). O 
senador defendeu o projeto 
de autoria dele (PLS 488/2017) 
que estabelece normas e traça 
diretrizes para o encaminha-
mento, pelo Executivo, de 
leis que instituem políticas 
públicas. O objetivo, segundo 
o senador, é delinear um pro-
cesso de melhoria contínua da 
fiscalização do bem público.

Muniz disse que existem 
diversas formas de desper-
dício dos recursos públicos 
no Brasil, sendo uma delas 
a corrupção. Ele comparou a 
ineficiência das políticas públi-
cas a “um câncer que corrói o 
orçamento do Estado”.

José Medeiros 
(Pode-MT) la-
mentou a deci-
são do deputado 
Tiririca (PR-SP), 
que anunciou na 
quarta-feira sua 
retirada da vida pública. 

Segundo o senador, os bons 
políticos precisam redobrar a 
capacidade de trabalho e a von-
tade de apontar rumos para a 
melhoria da crise, dos conflitos 
no ambiente econômico e tam-
bém no político. Desistir, como 
anunciou o deputado, não é 
uma boa saída, na opinião de 
Medeiros. Para o senador, os 
agentes públicos não podem 
passar esse tipo de mensagem 
para a população, mas devem 
apontar rumos.

— As pessoas de bem da polí-
tica não devem desistir, os bons 
devem vir para a política, para 
evitar que maus os substituam.

A pesquisa do 
Ibope divulgada 
na semana pas-
sada é um retrato 
claro do quão 
pessimista está a 
população brasi-
leira com as medidas tomadas 
pelo governo Temer, afirmou 
Ângela Portela (PDT-RR).

Entre outros dados, a pes-
quisa mostra que o otimismo 
dos brasileiros em relação ao 
desempenho da economia 
teve uma forte queda e chegou 
em novembro ao patamar mais 
baixo dos últimos oito anos. 
Além disso, 86% consideram 
que o governo do presidente 
Michel Temer é corrupto 
segundo o Ibope. A senadora 
disse que os brasileiros estão 
desalentados, desconfiados e 
angustiados com as reformas 
de Temer e  desaprovam seu 
governo.
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Regulação do setor de seguros divide opiniões
Em audiência, consumidores disseram que projeto sobre o tema prevê normas de proteção e redução de litígios, mas empresas consideraram as regras de difícil aplicação

Projeto que cria nova lei geral de seguros é discutido na Comissão de Constituição e Justiça, em debate comandado pelo relator, Armando Monteiro (C)

Hélio José considera 
um “acinte” o decreto 
sobre privatizações

Gleisi critica publicidade 
da devolução de 
recursos pela Lava Jato

Roberto Muniz defende 
diretrizes para elaborar 
proposições legislativas

Medeiros conclama 
pessoas de bem a 
atuarem na política

Pesquisa demonstra 
pessimismo com Temer, 
afirma Ângela Portela
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O PRESIDENTE DO Senado, Eunício 
Oliveira, disse que pretende colocar em 
votação o projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para 2018 na próxima 
semana. O Congresso se reúne na 
terça-feira. A ideia é concluir a análise 
de destaques apresentados a vetos pre-
sidenciais, votar 15 projetos de decreto 
legislativo e, na sequência, a LOA.

Eunício parabenizou o presidente da 
Comissão Mista de Orçamento (CMO), 
senador Dário Berger (PMDB-SC), pelo 
esforço para concluir a análise do Or-
çamento no prazo correto, permitindo 
que a votação da peça se conclua antes 

do recesso do Congresso, que começa 
no dia 22. A CMO deve votar o projeto 
também na terça, liberando a votação 
para o Plenário.

— Quero fazer esse agradecimento 
em nome do Parlamento pela sua 
dedicação, pela sua paciência, pelo 
seu discernimento e pela forma como 
Vossa Excelência conduziu democrati-
camente a comissão — disse Eunício.

Dário ressaltou o trabalho conjunto, 
tanto do relator-geral, deputado Cacá 
Leão (PP-BA), dos sub-relatores e 
demais membros da CMO quanto de 
Eunício para a conclusão em tempo 

hábil da peça orçamentária.
— É evidente que ninguém chega a 

lugar nenhum sozinho. Eu fui respon-
sável apenas pela direção dos trabalhos 
e procurei fazê-lo com equilíbrio e 
com serenidade, ouvindo todos os 
parlamentares que compõem a CMO.

Agenda 
Eunício disse que o Senado tem 

agenda intensa nos próximos dias. 
Ele informou que, além das medidas 
provisórias, há projetos chegando da 
Câmara e acrescentou que quer iniciar 
as votações dos projetos da agenda 
positiva da microeconomia e da se-
gurança pública. Está marcada uma 
sessão deliberativa do Senado para 
terça-feira, às 11h.

— Como estamos perto do recesso, 
quero deixar uma pauta pronta para 

as primeiras semanas do próximo ano, 
tanto na questão da microeconomia — 
aquilo que não puder ser discutido este 
ano — quanto na questão da segurança 
pública. Mas vamos aprovar todas as 
matérias possíveis neste momento.

O senador afirmou que vai apresentar 
um balanço dos trabalhos do Senado 
na próxima semana. Eunício lamentou 
mais uma vez que as MPs cheguem tran-
cando a pauta do Senado e reclamou 
da demora dos deputados em aprovar a 
proposta de emenda à Constituição que 
muda o rito das MPs nas duas Casas.

— Mais uma vez fiz um apelo ao 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
para que aprove a PEC que está lá há 
mais de três anos sob pena de eu ter 
que devolver as medidas provisórias 
que vão chegar ao Senado para que a 
gente tenha condição de votar — avisou.

A comissão mista que analisa a 
medida provisória que modificou o 
Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado discutiu o tema 
ontem com representantes de bancos 
e instituições de fomento. Para eles, 
a tecnologia digital precisa ser usada 
para baixar os juros do microcrédito.

Gerente do Sebrae, Alexandre Comin 
disse que a MP 802/2017 reduz os 
custos das operações de microcrédito 
e beneficia mais empreendedores.

— Como o custo operacional do 
microcrédito é muito elevado, a di-
gitalização, no sentido de você usar 
recursos que reduzem drasticamente 
os custos operacionais, pode ter um 

impacto ainda mais poderoso para 
impulsionar o microcrédito, mais do 
que em outras modalidades de crédito.

O deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), 
relator da MP, disse ser importante 
divulgar essa modalidade de emprés-
timo para os microempreendedores 

individuais ou microempresários que 
desejam novos recursos para o negócio.

— As pessoas, muitas vezes, não 
sabem a respeito dessas possibilida-
des. Se nós conseguirmos divulgá-las, 
muita gente vai ter renda, vai ter tra-
balho, vai virar microempreendedor 

individual,vai virar microempresa e 
daí por diante.

Os participantes da audiência pú-
blica também sublinharam o impacto 
do Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF) nesses empréstimos e 
pediram que a comissão mista ajude 
a  solucionar o problema.

De acordo com o governo, o objetivo 
da medida provisória é reduzir custos 
operacionais que envolvem a conces-
são de financiamentos. De acordo com 
a MP, podem aderir ao programa de 
microcrédito pessoas físicas e jurídicas 
organizadas de forma individual ou 
coletiva com receita anual bruta de 
até R$ 200 mil.

Representantes do setor imobiliário 
cobraram ontem a redução dos juros 
para o financiamento da casa própria. 
Eles também pediram um marco regu-
latório para as rescisões de contrato, 
os chamados distratos, e a diminuição 
da burocracia na construção dos em-
preendimentos, a fim de tornar segura 
a atuação do setor.

Em audiência pública da Comissão 
Senado do Futuro (CSF), o membro do 
Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Distrito Federal Julio Cesar 
Peres disse que a expectativa é de 
que haja melhorias em 2018, com a 
recuperação do emprego e a realização 
das eleições diretas, que “deixarão um 
horizonte mais claro para as incorpo-
radoras e o mercado”.

Desde 2012, disse Peres, os princi-
pais problemas enfrentados pelo setor 
imobiliário foram a saída de investi-

dores, a longa espera para obtenção 
de  alvarás, os juros altos e a redução 
de preços, ocasionando distratos que 
chegaram a mais de 90% em alguns 
investimentos.

 O presidente da Associação de 
Empresas do Mercado Imobiliário do 
Distrito Federal, Paulo Muniz, disse 
que o mercado imobiliário sofreu nos 
últimos anos porque trabalha com 
cenários de longo prazo, que depen-

dem da economia e da confiança dos 
empresários. 

O presidente do Conselho Federal de 
Corretores de Imóveis, João Teodoro, 
explicou que a participação da cadeia 
produtiva imobiliária no produto 
interno bruto (PIB) é de 18%. Hoje o 
deficit habitacional é, segundo ele, de 
5,2 milhões de unidades.

Empresário da construção civil, ex-
-senador e ex-governador do Distrito 

Federal, Paulo Octavio defendeu a 
valorização dos corretores de imóveis 
e arquitetos, a concessão de incentivos 
ao mercado pelos governos estaduais 
e municipais e a manutenção dos 
financiamentos pela Caixa.

Para o presidente da Comissão Sena-
do do Futuro e autor do requerimento 
para a realização de debate, senador 
Hélio José (Pros-DF), a redução da taxa 
Selic pode favorecer o crescimento do 
mercado imobiliário.

— O mercado imobiliário é um dos 
principais da economia e gera milhões 
de empregos. É de R$ 117 bilhões o 
crédito a ser concedido pelos bancos 
ainda neste ano, incluindo recursos 
da poupança e do FGTS. A constru-
ção civil emprega aproximadamente  
2,5 milhões de trabalhadores. Por isso, 
é fundamental aquecer o mercado de 
construção civil — afirmou.

O Congresso se reúne na terça-
-feira, às 14h, para votar destaques 
a cinco vetos do presidente Michel 
Temer e 15 projetos de lei que liberam 
recursos para órgãos públicos.

A intenção do presidente do Con-
gresso, senador Eunício Oliveira, é 
limpar a pauta e votar a Lei Orça-

mentária Anual de 2018 até a quinta. 
O texto ainda depende de aprovação 
na CMO.

— Vão alegar que estou pautando 
matéria inexistente, mas há compro-
misso de aprovação. Obviamente, só 
vou colocar a LOA em pauta se for 
aprovada na comissão — explicou.

Eunício quer votar 
Orçamento 2018  
na semana que vem
Presidente do Senado disse que pretende analisar o projeto da LOA na reunião do 
Congresso de terça-feira. CMO deve terminar a análise do texto no mesmo dia

Tecnologia digital pode baixar juros de microcrédito, dizem participantes de audiência

Empresários do ramo imobiliário cobram redução de juros para financiar casa própria

Congresso vota projetos e vetos na terça-feira
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Eunício informou que o Senado vai ter agenda intensa de votações nos próximos dias

Otavio Leite (2º à esq.) e Dalírio Beber (C), que presidiu o debate, ouvem Comin, do Sebrae

Hélio José (C) preside audiência com representantes do setor imobiliário e da construção civil
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OS SENADORES WELLING-
TON Fagundes (PR-MT), 
Cidinho Santos (PR-MT) e 
Waldemir Moka (PMDB-MS) 
participaram ontem do 5º 
Fórum Nacional de Agronegó-
cios: desafios e oportunidades. 
O evento ocorreu na sede do 
Interlegis, em Brasília, e foi 
organizado pelo Instituto Bra-
sileiro de Ação Responsável.

Relatório da Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) 
de 2015 aponta que até 2050 
o Brasil terá de ampliar em 
70% a produção de alimentos. 
Em sua fala, Moka explicou 
que o país está vocacionado 
para a produção de insumos 
primários, cuja exportação 
atualmente chega a US$ 85 
bilhões.

— O agronegócio tem gran-
de responsabilidade no supe-
ravit nacional — afirmou.

Wellington Fagundes alertou 
para a necessidade de o setor 
avançar entrelaçado com a 
logística e o armazenamen-
to, necessários para escoar a 
produção.

— Não é admissível que 

grande volume de produtos 
colhidos fique armazenado 
a céu aberto, como se vê nor-
malmente — disse ele. 

O senador também afirmou 
que é preciso produzir em 
quantidade, mas, para ter 
competitividade, o mercado 
exige selo ambiental e social.

O deputado Nilson Lei-
tão (PSDB-MT), presidente 
da Frente Parlamentar da 
Agropecuária, alertou para 

o fato de o setor rural ainda 
ser fortemente prejudicado 
pelo “preconceito movido a 
ideologias”, que trava o desen-
volvimento nacional na área.

O diretor-executivo do Ins-
tituto Legislativo Brasileiro 
(ILB), Helder Rebouças, ex-
plicou que o Interlegis está 
apto a levar o tema das po-
líticas públicas diretamente 
voltadas ao agronegócio para 
as câmaras municipais e as 

assembleias legislativas, am-
pliando o número de agentes 
que participam do debate.

— Essa é a diretriz que o ILB 
e o Interlegis têm seguido: se 
aproximar dos temas tratados 
nas comissões — garantiu 
Helder.

Também participou do 
evento o secretário de Defesa 
Agropecuária do Ministério 
da Agricultura, Luís Eduardo 
Rangel.

Senadores destacam oportunidades 
e desafios para agronegócio do país
Eles destacaram o papel do setor para o superavit, pediram melhoria na logística e alertaram para tendências de mercado, como selo ambiental

Rangel, do Ministério da Agricultura, senadores Wellington, Moka e Cidinho e Hélder Rebouças, do ILB

Paulo Bauer 
(PSDB-SC) la-
mentou o atraso 
na conclusão das 
obras de recu-
peração e dupli-
cação das BRs 280 e 470, em 
Santa Catarina.

Para melhorar o escoamento 
da produção, fortalecer a eco-
nomia e evitar as inúmeras 
mortes nas rodovias, ele pediu 
que o governo federal, o Parla-
mento e a Comissão Mista de 
Orçamento destinem recursos 
para essas obras.

— Manifesto aqui a con-
vicção de que as duplicações 
destas BRs em Santa Catarina 
serão priorizadas no Orça-
mento da União.

Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) des-
tacou ontem a 
situação fiscal do 
Pará. Segundo o 
senador, o esta-
do, ao lado do Espírito Santo, 
foi avaliado com nota A, a 
melhor entre todos, pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional.

Flexa afirmou que o mérito 
é da gestão de Simão Jatene 
(PSDB-PA), atual governador.

— A gestão do PSDB não 
distingue partido político, nem 
ideologia. Investe nos 144 mu-
nicípios porque os paraenses 
que lá moram têm que receber 
os benefícios a que fazem jus.

Ele cobrou maior cuidado 
com os recursos públicos.

A construção 
do complexo 
portuário-in-
dustrial Porto 
Central, em Pre-
sidente Kennedy, 
no Espírito Santo, recebeu 
o apoio de Sérgio de Castro 
(PDT-ES). O senador comen-
tou o decreto presidencial do 
dia 9 de novembro, que decla-
rou o porto obra de utilidade 
pública a serviço do transporte 
marítimo.

— Esse empreendimento, 
com certeza, vai promover o 
aumento da competitividade 
e vai gerar um círculo virtuoso 
de desenvolvimento econômi-
co, com geração de emprego 
e de renda e de prosperidade.

Não se conse-
gue comprar um 
plano de saúde 
individual no 
mercado, dis-
se Reguffe (sem 
partido-DF). Segundo o se-
nador, isso ocorre por uma 
“artimanha” para obrigar os 
consumidores a adquirirem 
planos coletivos.

Reguffe cobrou uma atitude 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em relação 
às operadoras que se negam 
a vender planos de saúde 
individuais.

— A ANS existe para fisca-
lizar e regular esse sistema. 
E pelo visto não se preocupa 
com o consumidor brasileiro.
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Paulo Bauer pede 
conclusão de obras 
em rodovias

Flexa: gestão fiscal 
do Pará obteve 
nota A do Tesouro

Castro apoia 
construção do Porto 
Central no ES

Reguffe cobra ação 
da AnS pela venda 
de planos de saúde

A educação básica 
poderá ser desenvolvida 
em casa, e não na escola, 
caso seja de interesse dos 
pais. É o que propõe o se-
nador Fernando Bezerra 
Coelho (PMDB-PE).

De acordo com o texto 
(PLS 490/2017), para 
aderir à educação do-
miciliar será necessária 
autorização. Quem optar 
pela modalidade de-
verá garantir o respeito 
integral aos direitos da 
criança e do adolescente, 
o cumprimento da base 
nacional comum curricu-
lar e a garantia de padrão 
de qualidade.

Avaliação
Além disso, está pre-

vista a avaliação de ren-
dimento periódica, por 
meio de exames nacio-
nais e do respectivo siste-
ma de ensino. Deve haver, 
ainda, acompanhamento 
e fiscalização pelo poder 
público.

Conforme justificativa 
apresentada por Fernan-
do Bezerra, a proposta 
confere “amparo legal 
para que as famílias 
exerçam a liberdade de 
escolha sobre o modo 
de oferta da educação 
básica de seus filhos, sem 
abrir mão do usufruto do 
dever do Estado de zelar 
pela efetivação do direito 
à educação para as crian-
ças e adolescentes”. 

Educação 
básica poderá 
ser oferecida 
por familiares

dê SuA oPinião

Qual a sua opinião 
sobre o projeto? 
Vote em: 

http://bit.ly/PLS490de2017

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

 Comente também na página  
do Senado no Facebook: 
facebook.com/senadofederal
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SIGA
BRASIL

Você sabe quanto o governo federal investiu em 
educação no ano passado? E quanto dinheiro 
teremos disponível para saúde neste ano? 

Agora, no Painel Cidadão do Siga Brasil você pode 
consultar usando palavras-chave e expressões simples. 
O resultado é rápido e direto, apresentado de forma 
visual, por meio de gráficos e tabelas.  

Acesse www.senado.leg.br/painelcidadao

Orçamento público federal descomplicado

Descomplicamos o 
orçamento público
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EM AUDIêNCIA NA Comissão 
de Direitos Humanos (CDH) 
ontem, professores, bolsistas 
e especialistas criticaram as 
mudanças no Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid), criado há 
dez anos. Em outubro, o gover-
no anunciou a substituição do 
Pibid pelo Programa Nacional 
de Residência Pedagógica.

Presente na audiência, o 
representante dos bolsistas, 
Wesley Gomes, considerou o 
novo programa um retrocesso.

— A bolsa de estudos é um 
direito inalienável de cada 
cidadão e cidadã. E se ela é um 
direito, não pode ser ignorada, 
não pode ser destruída por 
simples lâminas de power-

point — afirmou.
A deputada Pollyana Gama 

(PPS-SP) ressaltou que a qua-
lidade da educação depende 
de qualificação e valorização 
dos professores. E quer saber 
o porquê da extinção do Pibid.

— Nós queremos ouvir do 
governo que aí está qual é a 
avaliação que ele tem a res-

peito do Pibid. Por que, então, 
de repente, mudar a maneira 
como é feito o programa? O 
que se identificou de errado 
nele? — questionou a depu-
tada.

Para o secretário interino 
de Educação de Rio Grande 
(RS), André Lemes, ao adotar 
novo programa de formação 

de professores sem discutir 
com a categoria, o governo 
quer “amordaçar” a educação.

— Se o Ministério da Educa-
ção, pela Capes [Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior], quer 
qualificar esse processo, que o 
faça. Entretanto, isso não se faz 
sem dialogar com quem está 

fazendo parte do programa.
Convidado para a audiência, 

o ministro da Educação, Men-
donça Filho, não compareceu 
nem enviou representante.

Convite
O senador Paulo Paim (PT-

-RS) disse que vai covocar 
uma nova reunião sobre o 
tema e convidar o ministro 
para explicar, pessoalmente, 
a extinção do Pibid. Também 
informou que vai encaminhar 
uma cópia da transcrição da 
audiência de ontem a Men-
donça Filho.

— Quem sabe, a gente ache 
um caminho comum para 
fortalecer esse belo programa 
que é o Pibid? — disse Paim.

A Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) vai promover uma audi-
ência pública na segunda-feira 
para debater o relacionamento 
do Brasil com países vizinhos, 
a soberania e o protagonismo 
brasileiro e as prioridades do 
país na região. 

A iniciativa é de Fernando 
Collor (PTC-AL), presidente 
da CRE. 

Foram convidados o se-
cretário-adjunto de Relações 
Internacionais da Prefeitura 
de São Paulo, Affonso Mas-
sot, o subchefe de Estratégia 
do Estado-Maior da Armada, 

contra-almirante André Novis 
Montenegro, e o professor An-
tonio Jorge Ramalho da Rocha, 
do Instituto de Relações Inter-
nacionais da Universidade de 
Brasília (UnB).

O Senado e a Câmara de 
Conselheiros do Marrocos 
ratificaram ontem um plano 
de ação e de visitas parla-
mentares. O programa visa 
aumentar o intercâmbio entre 
os dois países e aprofundar as 
negociações para um futuro 

acordo com o Mercosul.
O coordenador da parte bra-

sileira, senador Cristovam Bu-
arque (PPS-DF), explica que o 
grupo não pretende substituir 
as ações do governo, mas abrir 
um canal entre o Senado e o 
Legislativo marroquino.

— Aqui é um fórum de 
 debates — afirmou.

Como Brasil e Marrocos não 
exigem visto prévio, as rela-
ções bilaterais têm crescido, 
como destacou o embaixador 
marroquino no Brasil, Nabil 
Adghoghi, na reunião de 
ontem.

Para o presidente da Co-
missão de Relações Exteriores 
(CRE), senador Fernando 
Collor (PTC-AL), o intercâm-
bio estudantil entre os dois 
países ainda é pequeno, mas 
deve ser aprofundado junto 
com as relações comerciais. 
Após registrar a cifra recorde 
US$ 2,1 bilhões em 2012, o 
comércio bilateral somou  
US$ 1,1 bilhão em 2016.

Estudantes de medicina e 
médicos residentes poderão 
ter assistência psiquiátrica 
e psicológica, segundo um 
projeto de lei em análise no 
Senado. O PLS 157/2017 obri-
ga as instituições de ensino 
superior a fornecer o auxílio 
de forma gratuita.

O projeto tramita em de-
cisão final na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) e 
recebeu voto favorável da 
relatora, senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA). Se for apro-
vado na comissão, o texto 
seguirá para a Câmara dos 
Deputados.

De autoria de Maria do 
Carmo Alves (DEM-SE), o 
projeto busca assegurar a 
assistência a esses estudan-
tes, que, segundo a senadora, 
passam por altos níveis de 
estresse desde o processo 
de seleção para ingresso na 
faculdade.

— A pressão começa cedo, 
no ensino médio, pois medi-
cina é sempre o curso mais 
concorrido no vestibular.

Ela cita ainda casos recen-
tes de suicídio de estudantes 
de medicina em universida-
des do país.

De acordo com Maria do 
Carmo, os estudantes viven-

ciam alto grau de responsa-
bilidade, rigor acadêmico, 
estresse e privação de sono, 
que favorecem doenças 
psíquicas como ansiedade 
e depressão. A senadora 
destaca ainda o fácil acesso 
a medicamentos como um 
dos fatores agravantes.

Sintomas depressivos
No relatório, Lídice apre-

sentou dados de um estudo 
com 1.350 estudantes de 
medicina de 22 escolas do 
país. O levantamento, da 
Universidade de São Paulo 
(USP), revelou que 41% dos 
alunos apresentaram sinto-
mas depressivos e 81,7% re-
lataram estado de ansiedade. 
Outros sintomas registrados 
foram cansaço, irritabilidade 
e distúrbios do sono.

De acordo com o projeto, 
o atendimento poderá ser 
prestado por estudantes de 
psicologia e de medicina, sob 
supervisão de profissionais. 
Contudo, em seu relatório, 
Lídice retirou a possibilida-
de. Para a relatora, a assis-
tência psicológica prestada 
por colegas, com quem o 
aluno-paciente convive, não 
favoreceria um ambiente 
terapêutico adequado.

Convidados criticam formação de professores

Comissão vai debater relação do Brasil com vizinhos

Grupo aprova ação para estreitar laços com Marrocos

Estudante de medicina pode ter 
apoio psiquiátrico e psicológico

Paulo Paim (C), vice-presidente da comissão, conduz a discussão sobre as mudanças no sistema de bolsas

O  presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor (PTC-AL, 2º à esq.), recebe 
comitiva angolana chefiada pelo ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Angola, 

Marcos Nhunga (E). No encontro ontem, a missão informou que o principal objetivo da vinda ao Brasil 
é colher a expertise brasileira no agronegócio. Collor agradeceu a visita e disse que apoia Angola nas 
negociações com o governo brasileiro para concretizar a cooperação entre os dois países.

Novo programa de bolsas criado pelo governo federal em substituição ao anterior é questionado por especialistas em audiência. Ministro da Educação não compareceu

Embaixador Nabil Adghoghi fala em reunião, ao lado do senador Cristovam

Alunos observam cirurgia em hospital universitário em Minas Gerais

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