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Nesta edição, segue 
encartado o boletim 

Monitor Fiscal

PIB vai crescer 1% 
neste ano, prevê 
Instituição Fiscal  2

Comissão analisa 
regulamentação 
de jogos de azar  6

Congresso retoma 
hoje análise de 
vetos e créditos
Objetivo é limpar a pauta de votações para analisar a Lei Orçamentária de 2018. 
Comissão Mista de Orçamento deve examinar a proposta em reunião à tarde

O Congresso tem sessão marcada 
para hoje, às 14h. Na pauta, 5 vetos 
presidenciais e 15 projetos de lei 

que liberam recursos para órgãos públi-
cos. Um dos vetos corta trechos da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2018, outro 
rejeita itens de uma lei aprovada para so-
correr as Santas Casas e um terceiro can-
cela pontos da lei sobre o Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha.

Há também o veto que impede o acesso 
de micros e pequenas empresas optantes 
pelo Simples ao Programa Especial de 
Regularização Tributária. E o que barra o 
porte de armas por agentes de trânsito.

Já o Plenário do Senado tem na pauta de 
hoje, entre outros itens, a medida provisó-
ria que incentiva a exploração do petróleo 
e o projeto que libera o porte de arma para 
moradores de áreas rurais.  3

Diálogo com América do Sul 
reforça integração, aponta debate

Crise hídrica no Distrito Federal 
vai continuar, dizem especialistas

ILB e Interlegis fazem 20 anos  
e firmam parceria com a ONU

Debatedores criticam MP da reforma trabalhista

Apesar de leis e ações sociais, 
racismo ainda é realidade

Debate na Comissão de 
Relações Exteriores apontou 
que o diálogo do Brasil com os 
países e territórios vizinhos, da 
América do Sul, do Atlântico 
Sul e do Continente Antártico 
é estratégico e necessário. O 
diálogo facilita a integração 

econômica, política e cultural, 
avaliaram participantes do 
debate. A importância dos flu-
xos migratórios do comércio 
praticado nos portos ao longo 
da fronteira marítima de 8 
mil quilômetros de extensão 
também foi destacada.  7

Participantes de audiência 
pública da Comissão Senado 
do Futuro disseram ontem 
que a crise hídrica no Distrito 
Federal é grave e deve continu-
ar no próximo ano, conforme 
previsão meteorológica. A 
população da capital da Repú-

blica enfrenta racionamento 
de água desde o início do ano. 

Os debatedores elogiaram o 
envolvimento dos moradores 
do Distrito Federal diante do 
problema e criticaram a falta de 
investimento em infraestrutura 
hídrica na região.  7

Ao completarem 20 anos, o 
Instituto Legislativo Brasileiro 
e o Interlegis comemoram 
resultados obtidos com cur-

sos e modernização de Casas 
legislativas. Neste ano, o ILB 
fez parceria com a ONU para 
criação de universidade.  8

A medida provisória editada pelo governo 
para alterar trechos da lei da reforma traba-
lhista amplia a retirada de direitos dos traba-
lhadores, disseram participantes de debate 

na Subcomissão do Estatuto do Trabalho. As 
regras para o trabalho intermitente foram um 
dos pontos mais criticados por sindicalistas, 
advogados e auditores-fiscais do Trabalho .  3

Em 1988 a Constituição 
transformou o racismo em 
crime inafiançável. Desde 
então, o combate ao pre-
conceito racial no Brasil 
avançou bastante. Pesquisa 
realizada no Distrito Federal 
mostrou que o número de 
denúncias de racismo cres-
ceu 1.190% em seis anos. 

Mas muito ainda resta 
a ser feito. O preconceito 
também se manifesta na 
desigualdade social, que 
tem como principal vítima 
a população negra. Le-
vantamento penitenciário 
divulgado na sexta-feira 
revelou que 64% dos presos 
no Brasil são negros.  4 e 5

Embaixador Affonso Massot, Collor, André Montenegro e Antonio da Rocha

O Interlegis, programa executado pelo ILB, provê formação em todo o país

Regina Sousa (E) participa de audiência coordenada por Paulo Paim (ao centro, à mesa) para analisar medida provisória

Sessão destaca 
importância da 
Maçonaria na 
história do país

O papel decisivo da Ma-
çonaria nas mudanças 
históricas da sociedade 
brasileira, como a declara-
ção de Independência e a 
proclamação da República, 
foi destacado ontem em ses-
são especial do Senado em 
homenagem aos 180 anos 
da organização maçônica 
Grande Colégio de Ritos 
no Brasil e aos 300 anos de 
fundação da Grande Loja 
Unida da Inglaterra.  2

Integrantes de movimentos negros fazem manifestação em São Paulo
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A economia brasileira deve 
crescer cerca de 1% em 2017 
e o deficit público pode ter-
minar o ano abaixo da meta 
de R$ 163,1 bilhões. As previ-
sões são da Instituição Fiscal 
Independente (IFI), órgão 
ligado ao Senado, que divul-
gou ontem o novo Relatório de 
Acompanhamento Fiscal. De 
acordo com o documento, o 
produto interno bruto (PIB) 
do terceiro trimestre apresen-
tou crescimento de 1,4% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado.

— Contudo, o resultado pri-
mário e o resultado nominal 
continuam fortemente defi-
citários. A dívida bruta segue 
avançando. O ajuste fiscal 
deve permanecer como prio-
ridade da agenda econômica 
— disse o diretor-executivo da 
IFI, Felipe Salto.

O estudo indica que, em 
vez dos R$ 3,5 bilhões pre-
vistos em novembro, o re-
sultado fiscal saltou para 
R$ 5,2 bilhões. Segundo o 
relatório, a alta se justifica em 
parte pelos programas de Refis.

O Conselho de Comuni-
cação Social do Congresso 
faz hoje um seminário sobre 
fake news (notícias falsas). A 
abertura do evento, no Audi-
tório do Interlegis, às 10h, terá 
participação do presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, do 

ministro do STF Gilmar Men-
des e do ministro da Justiça, 
Torquato Jardim.

O objetivo é discutir o 
risco das fake news para a 
liberdade de informação, as 
 consequências para a de-
mocracia e como abordar o 
fenômeno, diz o presidente do 
conselho, Murillo de Aragão.

Homenagem aponta papel 
histórico da Maçonaria
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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
 `CdH  Movimento negro
9h Audiência sobre ações dos movimen-
tos negros em relação a políticas públicas.

 `CI  Carros elétricos
9h Sessão deliberativa com 11 itens, en-
tre eles o que obriga a instalação de pon-
tos de recarga para veículos elétricos 
(PLC 65/2014).

 `CMA  Indicados para a AnA
9h Apreciação de nomes para a direção 
da Agência Nacional de Águas e sessão 
deliberativa com 19 itens.

 `CAe  Cargos para o TRe
9h30 Há 18 itens na pauta, entre eles o 
PLC 93/2017, que cria cargos efetivos no 
TRE de São Paulo. Serão avaliadas ainda 
políticas públicas de petróleo e gás, tele-
comunicações, defesa e transportes.

 `CPMI dA JBS  Relatório final
9h Apresentação e votação do  relatório 
final.

 `CMO  Previdência e Orçamento
10h Audiência para discutir deficit e re-
forma da Previdência, com a presen-
ça do ministro do Planejamento. Às 14h, 
reunião de líderes para tratar do re-
latório final à proposta orçamentá-
ria de 2018 (PLN 20/2017). Em segui-
da, reuniões ordinárias e extraordinária 
às 14h30, 16h e 18h.

 `COnSelHO de COMunICAçãO  notícias
10h Seminário debate o tema “Fake news 
e democracia”.

 `CCT  Banda larga
10h30 Apreciação do relatório de avalia-
ção da Política Nacional de Banda Larga.

 `CRA  Funrural
11h Debate sobre alíquotas do Funrural. 
Entre os convidados, o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles.

 `PlenáRIO  Sessão deliberativa
11h Sessão extraordinária, com 75 pro-
postas em pauta, incluindo duas PECs.

 `Ce  Indígenas
11h30 Análise de 16 itens. Entre eles, 
o PLS 737/2015, sobre organização da 
 educação escolar indígena.

 `CAS  Assédio
14h Audiência interativa para discutir 
assédio sexual, moral e psicológico no 
 ambiente de trabalho.

 `deSBuROCRATIzAçãO  Relatório
14h Apresentação do relatório.

 `COngReSSO  Vetos
14h Apreciação de destaques a 5 vetos 
e 15 projetos que liberam recursos para 
órgãos públicos.

 `CMMC  Balanço
14h30 Apresentação do relatório anual 
das atividades da comissão mista.

Instituição Fiscal prevê 1% de 
crescimento do PIB este ano

Conselho de Comunicação faz 
hoje seminário sobre fake news

A MAçONARIA CUMPRIU 
um papel decisivo em histó-
ricas mudanças de rumo na 
sociedade brasileira, como a 
declaração de Independência, 
o fim do sistema escravagista e 
a proclamação da República, 
segundo os participantes de 
sessão especial do Senado 
em homenagem aos 180 anos 
de fundação da organização 
maçônica Grande Colégio de 
Ritos para o Brasil e aos 300 
anos da Grande Loja Unida 
da Inglaterra, realizada ontem.

De acordo com Cristovam 
Buarque (PPS-DF), a Maçona-
ria ainda pode, no momento 
atual, dar sua contribuição 
para que o próximo processo 
eleitoral não seja dominado 
pela cultura do ódio.

— A própria sabedoria po-
pular já ensina que o ódio é 
um mau conselheiro. Apesar 
disso, o país vem há anos 
dominado, no que se refere à 
política, pela cultura do ódio, 
onde não existe mais respeito 
pelas opiniões divergentes. 
Vivemos uma verdadeira 
tragédia, em que os grupos 

sociais se digladiam, sectários, 
sem respeito uns pelos outros. 
E o ódio costuma ser trágico 
quando passa a definir os 
rumos de um país — afirmou.

O senador disse que o senti-
mento de “raiva e frustração” 
existente hoje na maior parte 
do eleitorado contra a classe 
política é “algo perfeitamente 
compreensível”, uma vez que 
o sistema encontra-se eivado 
de “corrupção e irresponsa-
bilidades”.

Mesmo assim, segundo 
Cristovam, grupos como a 
Maçonaria e outros devem 
tentar racionalizar o debate 
durante o processo eleitoral, 
ou o resultado será ainda 
“mais desigualdade, violência 
e retrocesso civilizacional”.

Influência
O discurso de Cristovam foi 

apoiado pelos representantes 
da Maçonaria presentes: o 
reitor do Grande Colégio de 
Ritos em São Paulo, Felipe 
Marzano, e o mestre da Loja 
Maçônica Grande Oriente de 
Brasília, Almir Vieira. Ambos 

lembraram que, a despeito 
dos 180 anos de organização 
formal da ordem, ela já exercia 
forte influência na sociedade 
brasileira no século 17.

Cristovam e Hélio José (Pros-
-DF) também lembraram que 
o presidente a ser eleito em 
2018 estará no comando da 
nação quando ela celebrar os 
200 anos de independência, 
em 2022.

Segundo os senadores, será 
mais uma ocasião em que a 
sociedade, com a participação 
da Maçonaria, deverá debater 
em que condição se encontra 
nossa independência, a luta 
contra a escravidão e a prática 
republicana.

— Não é republicano convi-
vermos com o foro privilegiado 
e com desigualdades sociais 
tão evidentes. Não é realmente 
independente uma nação 
que não investe em ciência 
e tecnologia, assim como 
manter a maior parte do povo 
sem a formação educacional 
adequada é mantê-lo quase 
na escravidão — afirmou 
Cristovam.

Em sessão especial, Cristovam Buarque afirmou que a Maçonaria pode, no momento atual, dar 
sua contribuição para que o próximo processo eleitoral não seja dominado pela cultura do ódio

O aniversário de 69 anos da 
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, celebrado em 
10 de dezembro, foi lembrado 
por Regina Sousa (PT-PI). Ela 
leu em Plenário artigos do do-
cumento e comentou sobre a 
situação do Brasil. Segundo a 
senadora, o país é campeão em 
assinar tratados e não cumpri-
-los. Para ela, as reformas do 
governo de Michel Temer são 
uma prova do desrespeito à 
declaração.

— Todo ser humano tem 
direito à vida, à liberdade e 
à segurança social. Como é 
que se explicam as chacinas 
nas cidades e no campo, as 
matanças dos nossos índios?

Eduardo Amo-
rim (PSDB-SE) 
pediu apoio ao 
projeto dele que 
institui o Dia Na-
cional do Fei-
rante (PLS 386/2017). A data 
escolhida para a homenagem 
foi 25 de agosto, que marca o 
início da primeira feira livre do 
Brasil, em 1914, em São Paulo.

Para o senador, as feiras 
livres fazem parte da cultura 
brasileira. Amorim destacou 
o Mercado Ver-o-Peso, em 
Belém, e a Feira de Caruaru, 
em Pernambuco.

— A feira livre é sinônimo 
de um Nordeste que cresce 
— disse o senador.

W e l l i n g t o n 
Fagundes (PR-
-MT) destacou 
a votação, a ser 
feita hoje pela 
Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE), do 
projeto que altera a Lei Kan-
dir e permite a liberação de  
R$ 1,9 bilhão devido pela 
União aos estados e municí-
pios exportadores de produtos 
primários e semielaborados 
(PLS 288/2016).

— A liberação representa um 
alívio ao governo do estado 
de Mato Grosso e também 
aos municípios, de forma que 
possam quitar compromissos 
de fim de ano.

regina pede respeito 
à Declaração dos 
Direitos Humanos

eduardo Amorim 
quer homenagear 
feirantes do país

Para Wellington, é 
fundamental votar 
a Lei Kandir hoje

Plenário celebra 180 anos do Grande Colégio de Ritos para o Brasil, em sessão presidida por Hélio José (2º à esq.)
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O CONGRESSO REúNE-SE 
hoje, às 14h, para votar des-
taques a 5 vetos do presidente 
Michel Temer e 15 projetos de 
lei que liberam recursos para 
órgãos públicos.

A intenção do presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, que 
preside a Mesa do Congresso, 
é limpar a pauta e votar a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2018 nos próximos dias. A 
proposta (PLN 20/2017) ain-
da depende de aprovação na 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO), prevista para hoje (leia 
mais ao lado).

Entre os vetos destacados, 
está o que corta mais de 40 
pontos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2018.  
Outro rejeita itens de uma 
lei aprovada para socorrer as 
Santas Casas de Misericórdia. 
Um terceiro barra pontos da 
lei sobre o Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha. 

Também deve ser analisado 
veto sobre um ponto do Pro-
grama Especial de Regulariza-
ção Tributária. O presidente 
Michel Temer vetou o acesso 
de micro e pequenas empre-
sas optantes pelo Simples. O 
quinto veto barra o porte de 
armas de fogo por agentes de 
trânsito. 

Petrolíferas
Já na pauta do Senado cons-

tam três propostas de emenda 
à Constituição, dezenas de 
projetos de lei e duas medidas 
provisórias. Entre elas, a MP do 
Repetro (MP 795/2017), que dá 

incentivos à exploração de pe-
tróleo por isenção de impostos 
sobre bens que ficarão no país 
e sobre algumas operações de 
empresas estrangeiras.

Líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDB-RR) disse 
que os aliados estão mobiliza-
dos para aprovar os projetos 
prioritários do Planalto.

— Temos a votação do Or-
çamento, a MP do Repetro, a 
nova capitalização da Caixa 
Econômica, questões na CCJ 
e na CAE. Ou seja, uma pauta 
bastante expressiva.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
antecipou que a oposição 
votará contra à MP do Repetro, 
em função da renúncia fiscal 

estimada em R$ 1 trilhão até 
2040.

— Um país que está cortan-
do dinheiro para educação, 
para assistência social, vai dar 
R$ 1 trilhão para empresas 
estrangeiras virem explorar 
nosso petróleo. É um crime.

O vice-líder do governo, 
Fernando Bezerra Coelho 

(PMDB-PE), negou que a 
renúncia seja de R$ 1 trilhão. 
E defendeu as isenções para 
atrair empresas estrangeiras.

Outros projetos na pauta são 
o que regulamenta a profissão 
de esteticista (PLC 77/2016) 
e o que libera porte de arma 
para moradores de áreas rurais 
(PLS 224/2017).

A Medida Provisória (MP 
808/2017) editada pelo Poder 
Executivo para alterar pontos 
da Lei 13.467/2017, que trata 
da reforma trabalhista, pode 
ampliar a retirada de direitos 
dos trabalhadores brasileiros.

O alerta foi feito por partici-
pantes de audiência pública 
promovida ontem pela Subco-
missão Temporária do Estatuto 
do Trabalho. A MP alterou 17 
artigos da lei, entre eles os que 
tratam dos trabalhos intermi-
tente e autônomo, das condi-
ções de trabalho para grávidas 
e da jornada 12 x 36 horas.

De acordo com sindicalistas, 
auditores-fiscais do Trabalho e 
advogados que participaram 
do debate, a MP vai dificultar 
o acesso dos trabalhadores ao 
seguro-desemprego e à apo-
sentadoria, além de facilitar as 
oportunidades para o trabalho 
em local insalubre e a possibi-
lidade de redução no valor da 
indenização por dano moral.

Pela MP, o trabalhador ad-
mitido pela modalidade de 
contrato intermitente (aquele 
que trabalha apenas quando 

o empregador necessitar e 
recebe segundo as horas tra-
balhadas) não terá direito ao 
seguro-desemprego. A medida 
editada pelo governo também 
reduz à metade o recebimento 
da multa do FGTS (paga na 
demissão sem justa causa) e o 
cumprimento do aviso prévio 
do trabalhador admitido por 
contrato intermitente. Pela 
lei aprovada no Congresso, 
 valeriam as regras da CLT.

Aposentadoria
O acesso à aposentadoria 

também vai se tornar mais 
difícil no regime de contrato 

intermitente. A MP estipula que 
no mês em que um trabalhador 
receber menos do que um sa-
lário mínimo (hoje no valor de 
R$ 937), terá que completar o 
pagamento do INSS por conta 
própria, ou aquele mês não 
contará no tempo de contribui-
ção para a aposentadoria. Esse 
funcionário terá que contribuir 
com 8% da diferença entre o 
salário recebido e o valor do 
salário mínimo. O senador 
Paulo Paim (PT-RS) concluiu 
que aquele que trabalhar me-
nos de 18 horas por mês vai ter 
que pagar para se aposentar:

— Se o trabalhador por essa 

modalidade trabalhar 17 horas 
no mês, terá que dar tudo o 
que recebeu e mais R$ 2,25 
para pagar a Previdência. Isso 
é trabalho escravo — criticou.

A situação pode afetar o 
caixa da Previdência, segun-
do o procurador Paulo Joarês 
Vieira, coordenador nacional 
de Combate às Fraudes das 
Relações de Trabalho:

— O trabalhador não vai 
fazer essa complementação 
e a contribuição que foi feita 
não contará como tempo de 
serviço para a Previdência. É 
uma norma indecente.

A vice-presidente da Asso-

ciação Brasileira de Advogados 
Trabalhistas, Alessandra Ca-
marano, observou que a MP já 
recebeu 967 emendas, muitas 
pedindo alterações no trabalho 
intermitente. Na avaliação dela, 
o texto mantém a insegurança 
jurídica criada pela lei.

Anteprojeto
Para o secretário de Assun-

tos Jurídicos da Central única 
dos Trabalhadores (CUT), 
Valeir Ertle, a MP piorou pon-
tos da Lei.  O representante 
do Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho, 
Alex Myller, concordou:

— A MP ou manteve como 
estava ou piorou a situação, 
como na questão do trabalho 
intermitente — disse Myller.

Paim, que é relator e vice-
-presidente da subcomissão, 
afirmou que o colegiado vai 
ouvir todos os setores da socie-
dade até abril, quando deverá 
ser apresentado o anteprojeto 
de Estatuto do Trabalho.

— Não vamos aprovar o 
estatuto sem ouvir a todos, 
inclusive os empresários.
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Comissão pretende liberar hoje proposta orçamentária para votação

MP piora lei da reforma trabalhista, argumentam debatedores

O presidente da CMO, sena-
dor Dário Berger (PMDB-SC), 
se comprometeu a votar a pro-
posta orçamentária de 2018 
ainda hoje, liberando-a para 
votação pelo Congresso. O 
colegiado de líderes da CMO 
se reúne às 14h para tratar do 
relatório final. Em seguida, 
haverá reuniões ordinária e 
extraordinárias da comissão: 
às 14h30, às 16h e às 18h.

Dário disse que os parla-
mentares estão colaborando 
com a União ao destinar 
emendas impositivas para 
áreas nas quais já há obriga-
ção de um percentual mínimo 
de investimentos, como saúde 
e educação.

Para o relator da proposta, 
deputado Cacá Leão (PP-
-BA), há também um grande 
esforço para que o Orçamento 
se ajuste ao teto estabelecido 
pela emenda constitucional 
que limita os gastos públicos.

Antes de votar o relatório 
final à proposta orçamentá-
ria, a CMO terá que analisar 
o parecer do comitê que 
avalia obras com indícios 

de irregularidades graves. O 
documento, entregue na noite 
de sexta-feira, recomenda o 
bloqueio orçamentário, em 
2018, de nove obras custeadas 
com recursos federais.

Obras irregulares
Vinculado à CMO, o Comitê 

de Avaliação das Informações 
sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidades 
Graves (COI) tem nove mem-
bros e é coordenado pelo 
senador Hélio José (Pros-DF).

Se o texto for aprovado, 
os empreendimentos não 
poderão ser executados com 
recursos do Orçamento de 
2018 enquanto não forem so-
lucionadas as irregularidades 
apontadas pelo TCU. As obras 
identificadas com indícios de 
irregularidades graves com-
porão um dos anexos da lei 
orçamentária (Anexo 6).

Na prática, as obras po-
dem até ser contempladas 
com recursos, mas eles não 
são executados enquanto a 
CMO não der o sinal verde, 
o que só ocorre após o TCU 

enviar novas informações ao 
Congresso.

Além disso, o bloqueio 
incide sobre editais ou con-
tratos específicos. Uma obra 
de grande porte pode ter 
diversos desses documen-
tos. A suspensão de um não 
significa, necessariamente, a 
imobilização de todo o can-
teiro de obras.

Entre os problemas aponta-
dos para sugerir o bloqueio, 
estão superfaturamento, 
projetos básicos ou executivos 
deficientes e sobrepreço.

O relatório recomenda à 
CMO que sete empreendi-
mentos não figurem no Anexo 
6. Os motivos variam e vão do 
cancelamento dos contratos 
questionados pelo TCU até 
atendimento às recomenda-
ções do tribunal.

Previdência
Pela manhã, antes de discu-

tir a proposta orçamentária, a 
CMO fará audiência pública 
sobre o deficit da Previdência 
Social. Para o deputado Do-
mingos Sávio (PSDB-MG), 

autor do pedido de debate, 
não é possível votar a reforma 
da Previdência sem esclarecer 
a questão do deficit.

— Vai ser uma oportunidade 
de colocar frente a frente, olho 
no olho, aqueles que afirmam 
que há deficit, que são o pró-
prio ministro da Previdência, 
o ministro do Planejamento, e, 
do outro lado, os que afirmam 
que não há deficit, como o 
senador Paulo Paim [PT-RS] 
e a Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita 
[Anfip], e ali ao centro, va-
mos dizer assim, o Tribunal 
de Contas [da União] com a 
auditoria que foi feita, a con-
tabilidade pública — disse 
Domingos Sávio.

Foram convidados para 
o debate o ministro do Pla-
nejamento, Dyogo Oliveira, 
o ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU) Vi-
tal do Rêgo, o secretário de 
Previdência do Ministério da 
Fazenda, Marcelo Caetano, e o 
presidente da Anfip, Floriano 
Martins de Sá Neto.

Da Agência Câmara

Congresso vota créditos a órgãos públicos e vetos
Objetivo do presidente do Senado, Eunício Oliveira, é liberar a pauta para votação do Orçamento nos próximos dias. Pauta do Senado tem MP polêmica sobre petrolíferas

Paim (C) comanda audiência com Alex Myller, Paulo Joarês Vieira, Alessandra Camarano e Luiz Azevedo, da CUT



DESDE A CONSTITUIçãO de 
1988, que completa 30 anos no 
ano que vem, o combate ao ra-
cismo vem avançando no Brasil. 
O próprio texto constitucional 
deu o primeiro passo quando 
considerou o racismo crime 
inafiançável. De lá para cá, ou-
tras iniciativas e políticas foram 
surgindo e se consolidando, em 
grande parte como resultado da 
luta do movimento negro. Bons 
exemplos são o sistema de cotas 
nas universidades públicas e 
a criação do Dia Nacional da 
Consciência Negra, instituído 
em 2011 e comemorado todo 
dia 20 de novembro. 

Mas muito ainda resta a ser fei-
to. O preconceito e a desigualda-
de social são enfrentados todos 
os dias pela população negra. 
O perfil penitenciário brasileiro 
pode ser considerado a face 
mais cruel dessa desigualdade. 

Na sexta-feira, o Ministério da 
Justiça divulgou o Levantamento 
Nacional de Informações Peni-
tenciárias (Infopen) segundo 
o qual, em junho de 2016, 64% 
da população carcerária eram 
negros (pretos e pardos), na 
maioria jovens. De acordo com 
o levantamento, o Brasil possui 
hoje 726 mil presos e é o tercei-
ro país em número de pessoas 
encarceradas, atrás apenas dos 
Estados Unidos e da China. 

O Atlas da Violência de 2017, do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), avaliou que uma 
pessoa negra tem 23,5% mais 
chance de sofrer assassinato 
em relação a cidadãos de outras 
raças. Esse cálculo desconta 
todos os efeitos de idade, sexo, 
escolaridade, estado civil e bairro 
de residência, deixando apenas 
a influência da cor da pele.

O mesmo estudo mostrou 
que, entre 2005 e 2015, a taxa de 
mortalidade para pretos e pardos 

subiu mais de 18%, enquanto o 
mesmo indicador para os demais 
cidadãos caiu cerca de 12%.

A mais recente Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(PNAD), divulgada no início de 
novembro pelo IBGE e referente 
ao terceiro trimestre do ano, 
quantifica a desigualdade de 
forma clara (veja infográfico). 

Crise
A crise que o país atravessa 

desde 2014 contribuiu para 
agravar esses indicadores. De 
acordo com a deputada Benedita 
da Silva (PT-RJ), qualquer piora 
do quadro social afeta princi-
palmente os negros, que são, em 
geral, mais desprotegidos diante 
das intempéries econômicas.

Ela destaca a violência como 
uma das principais mazelas 
que atingem esse segmento da 
população. Além de estarem 
mais sujeitos ao crime, os ne-
gros também sofrem com a má 
conduta policial, segundo ela.

— A pauta da segurança públi-
ca interessa à população negra. 
Falta um projeto nacional e isso 
prejudica. Os negros continuam 
desprotegidos e com medo de 
serem abordados [pela polícia] 
— observa a parlamentar.

O aprimoramento da formação 
dos agentes policiais é uma das 
medidas que ela cita como ur-
gentes. Outra é o fim dos autos de 
resistência. Atualmente, no caso 
de resistência à prisão, o Código 
de Processo Penal autoriza o uso 
de quaisquer meios necessários 
para que o policial se defenda ou 
vença a resistência, e determina 
que seja feito um documento, o 
auto, assinado por duas testemu-
nhas, explicando a situação. No 
entanto, críticos apontam que 
essa ferramenta inibe a investi-
gação de ações abusivas.

Um projeto de lei que propõe 
o fim dos autos de resistência 
foi aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) em maio deste ano. O PLS 
239/2016 resultou da CPI do As-
sassinato de Jovens (2015-2016).

Outro projeto no mesmo sen-
tido, em análise na Câmara dos 
Deputados, está mais avança-
do: o PL 4.471/2012 entrou em 
regime de urgência no Plenário 
daquela Casa no início deste mês.

Racismo
A violência não preocupa ape-

nas pela sua expressão física ou 
socioeconômica. Apresenta-se 
também em palavras e gestos, 
em ofensas e em formas discrimi-
natórias de tratamento. Casos de 
racismo circulam pelos veículos 

de notícias e pelas redes sociais 
com frequência, não permitindo 
que esse problema seja ignora-
do. O fenômeno relativamente 
recente da internet e das redes 
sociais provoca a sensação de 
que as manifestações de racismo 
aumentaram.

Para a senadora Regina Sousa 
(PT-PI), presidente da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH), a 
prática de racismo nem sempre 
é premeditada, o que revela ca-
racterística da própria sociedade. 

— A essência do racismo é o 
sentimento que as pessoas têm 
dentro de si e que expressam, às 
vezes sem querer. Muita gente 
solta coisas porque elas estão 
incorporadas por meio da cultura 
e da educação. Este país tem uma 
memória escravista — disse.

Independentemente da moti-
vação, manifestações com teor de 
discriminação ou ofensa racial 
são criminalizadas, tanto pela 
Constituição Federal quanto pelo 
Código Penal. 

O crime de racismo foi regu-
lamentado por lei em 1989. Ele 
corresponde à recusa de trata-
mento igualitário por questões 
raciais — por exemplo, quando 

um estabelecimento nega acesso 
a um cliente negro ou um em-
pregador rejeita um candidato 
em um processo seletivo em 
decorrência da cor da pele.

Já a injúria racial é a ofensa 
verbal à honra de outra pessoa 
com elementos relativos à cor 
ou à raça. Ela foi instituída por 
uma alteração no Código Penal, 
realizada em 1997. Uma das 
modalidades de racismo se con-
funde com a injúria — quando 
um indivíduo pratica, incita ou 
induz à discriminação e ao pre-
conceito, de forma verbal, contra 
todo o coletivo de pessoas de um 
determinado grupo étnico.

Exemplos
A diferença pode ser ilustrada 

a partir de dois casos que ganha-
ram a atenção das redes virtuais 
nas últimas semanas. Num deles, 
o jornalista William Waack, em 
vídeo de 2016 divulgado neste 
ano, reage a uma buzina na rua 
durante uma gravação como 
“coisa de preto”. O episódio foi 
interpretado como crime de 
racismo, sob o entendimento de 
que o jornalista reproduziu um 
estereótipo pejorativo a respeito 
de uma coletividade.

No outro caso, a youtuber Day 
McCarthy publicou um vídeo 
em que profere ofensas raciais 
direcionadas à filha adotiva do 
casal de atores Bruno Gagliasso 
e Giovanna Ewbank. Nessa cir-
cunstância, como os xingamen-
tos têm como alvo uma pessoa 
específica, o ato enquadra-se em 
injúria racial.

Em ambas as situações, a pena 
é a mesma: um a três anos de 

prisão, além de multa. O motivo 
para a legislação fazer distinção 
entre as duas atitudes é de or-
dem prática, conforme explica o 
promotor Thiago Pierobom, do 
Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT).

— Quando a lei do racismo 
entrou em vigor, dificilmente 
conseguíamos enquadrar os ca-
sos de ofensas como racismo por-
que os tribunais sempre diziam 
que a intenção não teria sido de 
discriminar. Para contornar essa 
resistência, houve a alteração no 
Código Penal estabelecendo o 
crime de injúria racial. Aí sim 
conseguimos ter uma elevação 
substancial nos casos que eram 
levados ao Judiciário e passamos 
a ter mais condenações.

O promotor destaca que a 
existência de uma distinção legal 
entre racismo e injúria racial não 
implica qualquer diferenciação 
valorativa entre as duas práticas, 
nenhuma delas é menos grave 
do que a outra.

— Do ponto de vista sociológi-
co, não tem diferença nenhuma. 
Xingar uma pessoa de “preto 
safado” é, obviamente, um ato 
de racismo. É só uma questão 
de estratégia legislativa, de como 
dizer isso na legislação para ter 
mais facilidade de se chegar ao 
mesmo resultado.

Regina Sousa acredita no “tra-
balho pedagógico” das leis. Ela vê 
a punição não como um veículo 
de suplício para o perpetrador de 
racismo, mas como uma sinaliza-
ção para o restante da sociedade 
de que esse comportamento não 
é aceitável e não será tolerado:

—Não acho que a pessoa tenha 

que ser execrada, ir para uma 
prisão. Mas tem que pagar uma 
pena porque praticou um ato de 
racismo. Se pagar, mesmo que 
tenha feito sem querer, os outros 
vão se policiar.

Boa parte dos casos que en-
volvem crimes raciais são con-
cluídos com a aplicação de 
penas alternativas à restrição 
de liberdade. Entre elas, estão 
indenização às vítimas e presen-
ça obrigatória do agressor em 
cursos de conscientização racial.

Educação
Regina Sousa acredita que o as-

pecto punitivo é apenas um dos 
lados da luta contra o racismo. 
Enquanto a criminalização dos 
atos pode contribuir para coibir 
a expressão do preconceito, ele 
continuará influenciando a men-
talidade das pessoas a menos 
que seja combatido na origem, 
afirma ela. 

— Não é que a gente bote todas 
as esperanças nas leis. O proces-
so legislativo é demorado, leva 
anos para uma lei ser aprovada 
nas duas Casas. Fazemos a lei 
justamente para podermos ter 
respaldo para reivindicar, mas 
é preciso trabalhar a educação. 
A gente tem que colocar o dedo 
na ferida na escola, fazer esse de-
bate desde pequeno. O racismo 
não vai acabar de vez, mas pode 
diminuir bastante — argumenta.

Outra diferença entre os crimes 
de racismo e de injúria racial 
está na forma como se inicia o 
processo contra o agressor. O 
racismo deve ser objeto de uma 
ação penal incondicionada, o 
que significa que não é neces-

sário nenhum pedido da vítima 
para que a acusação seja levada 
adiante.

Por sua vez, a injúria racial 
depende da representação espe-
cífica da pessoa atacada. Caso a 
vítima não deseje se manifestar, o 
processo não avança. Além disso, 
a qualquer momento ela pode 
retirar a queixa e interromper a 
investigação, mesmo que já esteja 
praticamente concluída.

Essa diferença é considerada 
mais relevante pelo promotor 
Pierobom. Ele explica que a lei do 
racismo não demanda a iniciati-
va da vítima porque é do interesse 
de todo o conjunto da sociedade 
que o crime seja solucionado e 
o seu autor, punido, justamente 
para coibir futuras ocorrências. 
Quando se exige a vontade da 
vítima, como é o caso da injúria, 
essa dimensão pública se perde, 
afirma Pierobom.

— A regra para a injúria, na mi-
nha opinião, deveria ser alterada. 
O interesse público transcende 
a esfera de disponibilidade da 
vítima. A análise que ela faz é 
individual: “me senti ofendido, 
registrei uma ocorrência, mas 
a investigação demora meses e 
com o tempo eu superei aquela 
situação, quero tocar a vida”. Mas 
a questão é que há um interesse 
público de que essa conduta não 
seja aceita —explica o promotor.

O conselho do Ministério Pú-
blico para quem presenciar atos 
de racismo e de injúria motivada 
por discriminação racial é cha-
mar a polícia imediatamente, de 
modo a viabilizar a prisão em 
flagrante. É importante anotar 
o nome e o contato das teste-
munhas porque crimes dessa 
natureza são comumente prati-
cados em público, na presença 
de pessoas que não se conhecem. 
Caso elas não sejam identificadas 
de pronto, há o risco de elas não 
poderem mais ser localizadas 
para auxiliar no processo.

Se o crime for praticado pela 
internet, a orientação é impri-
mir uma cópia da página para 
que sirva como documento 
comprobatório. Caso aconteça 
numa rede social, recomenda-
-se imprimir também os dados 
pessoais do ofensor, publicados 
em seu perfil público.

Racismo no DF
Pierobom é organizador de 

um trabalho estatístico sobre 
crimes raciais lançado neste 
ano. Acusações de racismo na 
capital da República compila 
todas as denúncias recebidas 
pela promotoria especializada 
do MPDFT, traçando um quadro 
da discriminação por cor no 
Distrito Federal.

O promotor acredita que um 
trabalho desse tipo provavel-
mente não poderia ser realizado 
nos demais estados da Federa-
ção, uma vez que o Distrito Fede-
ral é um dos poucos que possui 
um ramo da Justiça dedicado 
exclusivamente a crimes raciais. 
A promotoria especializada 
existe desde 2005 e, em 2015, 
foi estabelecida também uma 
delegacia específica para a área.

— Quando não há especiali-
zação, há risco maior de esses 
casos serem diluídos na análise 
dos promotores e de a sua im-
portância ser sub-representada 
entre os crimes — adverte.

Mais denúncias
Um dos dados mais notáveis 

do trabalho é o crescimento 
registrado no número de denún-
cias entre 2010 e 2016 (período 
analisado pelo levantamento): 
foram apenas 10 denúncias no 
primeiro ano da década, mas 129 
no último ano da série histórica, 

um aumento de quase 1.200%.
Para a senadora Regina Sousa, 

esse número não significa neces-
sariamente que o panorama do 
racismo esteja ficando pior com 
o passar dos anos — na verdade, 
pode até indicar uma melhora. 
Segundo a interpretação dela, 
a população discriminada está 
abandonando a passividade e se 
sentindo cada vez mais conven-
cida da importância e da efetivi-
dade de procurar a Justiça. Com 
isso, casos que antes passavam 
incólumes transformam-se em 
processos reais e em punições:

— A lei veio para dar seguran-
ça às pessoas. Estamos ouvindo 
falar mais de casos de racismo 
porque as pessoas estão se sen-
tindo amparadas, não têm mais 
vergonha ou medo de falar. Não 
é que houvesse menos racismo 
antes, é que as pessoas tinham 
medo. Estava meio incubado, 
disfarçado. Agora é visível por-
que as pessoas botam a boca 
no mundo — disse a senadora.

País ainda precisa avançar no combate ao racismo

Guilherme Oliveira
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Veja todas as edições do especial Cidadania em www.senado.leg.br/especialcidadania

racismo no futebol
http://bit.ly/discriminacaoFutebol

Atlas da Violência
http://bit.ly/atlasViolencia2017

racismo na Capital da república
http://bit.ly/racismoCapital

Saiba mais

Mulheres participam de missa afro em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em São Paulo, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra
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Para Regina Sousa, é preciso não apenas 
reprimir o racismo, mas também educar

2010
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2011

13

2012

15

2013

61

2014

46

2015

94

2016

129
Aumento das denúncias

1.190%

Número de denúncias por ano no DF

Fonte: NED/MPDFT

Local da ofensa dos crimes raciais no DF

relação do ofensor com a vítima no DF

Total nacional: 13 milhões

Brancos: 9,9%

Brancos: R$2.757,00

Pretos/pardos: 8,3 milhões

Pretos/pardos: 14,6%

Pretos/pardos: R$1.531,00

Taxa de desemprego

Taxa de desocupação

Renda média

Fonte: IBGE, PNAD Contínua do 3º trimestre, 2017

Além de maioria nas prisões, os negros são também as principais vítimas da 
crise econômica e têm mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho 

Desigualdade socioeconômica

Leis contra a discriminação, aumento da presença de negros nas universidades e orgulho da cultura afro-
brasileira são algumas das conquistas da população negra nos últimos 30 anos. Mas muito ainda resta 
a ser feito: negros são as principais vítimas da crise econômica e da violência na sociedade brasileira 

Trabalho da vítima
Via pública

Casa da vítima
Comércio

Outro
Internet**

Casa do ofensor
Telefone***

Órgão público

52
27
26
15
10
7
6
4
3

Total

150*

* Total de denúncias de 2005 a 2016
** Site, rede social, e-mail
*** Oralmente, SMS, Whatsapp

Cliente
Desconhecido

Vizinho
Colega de trabalho

Companheiro**
Empregador

Outro
Familiar

Amigo

52
27
26
15
10
7
6
4
3

Total

150*

* Total de denúncias de 2005 a 2016
** Marido, esposa, namorado etc.
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O PROJETO QUE autoriza e 
regulamenta a exploração dos 
“jogos de fortuna”, presenciais 
ou on-line — mais conhecidos 
como jogos de azar — está na 
pauta da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) de amanhã. Na semana 
passada, houve pedido de vista 
coletiva. Se for aprovado na 
CCJ, como é um substitutivo, 
o projeto deve ser votado em 
turno suplementar.

O autor, Ciro Nogueira (PP-
-PI), e o relator, Benedito de 
Lira (PP-AL), defendem a 
necessidade de estipular um 
marco regulatório para a explo-
ração desses jogos no Brasil. No 
entanto, alguns senadores não 
concordam com a legalização. 

Para Ciro, é preciso abando-
nar o “discurso demagógico” 
e reconhecer que a legislação 
proibitiva não alterou o cená-
rio de ilegalidade do jogo no 
Brasil. As apostas clandestinas 
no jogo do bicho, em bingos 
e caça-níqueis, nas apostas 
esportivas, em e-gaming e 
pôquer pela internet movi-
mentam anualmente mais de 
R$ 18 bilhões, sem impostos 
ou função social, diz o senador.

Benedito acrescenta que os 
jogos sempre fizeram parte 
do imaginário da civilização, 

encontram-se na origem da 
cultura e, no Brasil, “foram 
rotulados equivocadamente 
como uma questão moral, o 
que contaminou o debate”.

Já para Magno Malta (PR-ES) 
e Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), autores dos textos alterna-
tivos que pedem a rejeição do 
projeto, a exploração de jogos 
de azar incentiva a lavagem de 
dinheiro, impacta o jogador 
contumaz e não deverá incre-
mentar a receita tributária nem 
fomentar o turismo no Brasil.

Contribuição
O texto do PLS 186/2014 

contempla a regularização do 
jogo do bicho, videobingo e 
videojogo, jogo de bingo, jogos 
de cassinos em complexos 
integrados de lazer, jogos de 
apostas esportivas e não espor-
tivas e jogos de cassino on-line. 

O relator decidiu aproveitar 
ainda, em seu substitutivo, 
sugestão examinada pela Co-
missão Especial do Desenvol-
vimento Nacional sobre a nova 
contribuição a ser gerada pela 
legalização dos jogos de azar. 
No relatório, Benedito explica 
que esse tributo será devido 
por quem explorar “jogos de 
fortuna” e terá alíquota de 10% 
ou 20%, em função, respec-

tivamente, da oferta do jogo 
em ambiente físico ou virtual.

Quanto ao produto da arreca-
dação, a União deverá repassar 
30% a estados e ao Distrito 
Federal e 30% aos municípios 
para aplicação, obrigatória, 
em saúde, previdência e assis-
tência social. Outra iniciativa 
do relator da CCJ foi prever a 
inclusão das empresas autori-
zadas a explorar jogos de azar 
na Lei de Lavagem de Dinheiro, 
obrigando-as a cadastrar os 
clientes e informar operações 
ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf).

As medidas de controle sobre 
os estabelecimentos creden-
ciados deverão obrigá-los a 

promover a identificação de 
todos os jogadores que rece-
berem premiações superiores 
a R$ 10 mil. 

Segurança
Também serão analisados 

outros projetos que tratam 
de segurança pública, como 
o PLC 143/2017, que proíbe a 
progressão de pena para quem 
pratica os crimes de lesão 
corporal gravíssima e lesão 
corporal seguida de morte 
contra integrantes das Forças 
Armadas, policiais, bombeiros, 
agentes penitenciários e da 
Força Nacional. O mesmo vale 
para quando forem mortos 
cônjuges, companheiros ou 

parentes consanguíneos até 
terceiro grau destes agentes .

O projeto, do deputado 
Alberto Fraga (DEM-DF), de-
termina que as pessoas conde-
nadas por crimes hediondos só 
possam ser beneficiadas com 
a progressão após o cumpri-
mento de metade da pena, se o 
apenado for primário, e de dois 
terços, se reincidente.

Outro texto em pauta na 
CCJ é a PEC 52/2009, que 
permite a atuação das guardas 
municipais na prevenção e 
repressão ao tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, 
ao contrabando e ao desca-
minho nas faixas de fronteiras 
interestaduais.

Comissão analisa projeto sobre jogos de azar
Proposta que legaliza e regulamenta a exploração de jogo do bicho, bingos, caça-níqueis, cassinos, games pela internet e outras atividades divide opiniões de senadores

Benedito de Lira defende projeto do qual é relator na CCJ, e é ouvido por Armando Monteiro e Flexa Ribeiro

O presidente 
da República faz 
uso de mentiras 
para tentar apro-
var a reforma da 
Previdência, dis-
se Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM), após analisar dois 
discursos de Michel Temer 
em eventos do setor industrial.

— Além das mentiras, como 
um suposto deficit no sistema 
previdenciário, Temer está 
tentando colocar os trabalha-
dores uns contra os outros.

A senadora acusou o go-
verno de fazer ataques aos 
servidores públicos, como se 
eles fossem responsáveis por 
desarranjos na economia.

Paulo Rocha 
(PT-PA) espera 
que o resultado 
da pesquisa do 
Datafolha, divul-
gada na semana 
passada, indicando que 60% 
dos brasileiros consideram 
ruim ou péssimo o trabalho 
de deputados federais e sena-
dores, faça os parlamentares 
refletirem antes de se subme-
terem às pressões do governo 
pela aprovação da reforma da 
Previdência.

Segundo ele, o governo tem 
coagido os parlamentares a 
votar favoravelmente às mu-
danças propostas, inclusive 
pedindo apoio dos prefeitos.

A informação de que as mu-
danças propostas na reforma 
da Previdência não prejudica-
rão os trabalhadores, veiculada 
em propaganda do governo, 
não procede, segundo Paulo 
Paim (PT-RS). Pela proposta 
que tramita na Câmara, des-
tacou o senador, os homens 
terão de trabalhar cinco anos a 
mais e as mulheres, sete anos.

— Ao mesmo tempo em 
que propõe isso, o governo 
nada faz para tornar o caixa 
da Previdência superavitário, 
como ficou provado na CPI da 
Previdência, cujo relatório foi 
aprovado por unanimidade, 
com o voto favorável até do 
líder do governo.

A afirmação 
do presidente 
Michel Temer de 
que a reforma da 
Previdência é a 
única saída para 
os problemas do Brasil não é 
verdadeira, afirmou Alvaro 
Dias (Pode-PR). Segundo o 
senador, é preciso reavivar 
as esperanças em relação às 
instituições públicas e aos 
políticos de um modo geral.

— Uma reforma da Pre-
vidência deve acontecer de 
modo a modernizar o sistema, 
contemplando a amplitude 
nacional, a diversidade, as 
contradições regionais e so-
ciais e desigualdades do país.

Gleisi  Hoff-
mann (PT-PR) 
afirmou ontem 
que Michel Te-
mer governa para 
os ricos, com 
anuência do Congresso. Ela 
comentou pedido do presi-
dente a empresários, para que 
eles pressionem os deputados 
pela reforma da Previdência.

Gleisi afirmou não ser contra 
os empresários, mas ressaltou 
que não se pode simplesmente 
retirar direitos dos mais pobres 
para otimizar o lucro das em-
presas. Ela ainda rebateu as 
afirmações de que a reforma 
da Previdência serve para 
corrigir privilégios.

Vanessa: Temer 
usa mentiras para 
aprovar reforma

Paulo rocha 
denuncia pressões 
do executivo federal

Paim acusa governo 
de tirar dinheiro do 
setor previdenciário

Alvaro critica 
propaganda sobre 
a Previdência

Temer e Congresso 
governam para 
ricos, afirma Gleisi
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Sérgio de Cas-
tro (PDT-ES) 
protestou ontem 
contra a vitimi-
zação de quem 
comete um cri-
me e frisou que não é correto 
dizer que a exclusão social é 
motivo para o aumento da 
criminalidade.

O senador citou dados que 
mostram que, mesmo no 
maior período de estabilida-
de do país, entre 2005 e 2015, 
houve aumento de 10,6%  no 
número de homicídios.

Ele afirmou que o desres-
peito à lei, a morosidade 
do Judiciário e a falta de 
exemplo das autoridades são 
fatores a serem levados em 
conta quando se analisam as 
causas da violência no Brasil.

— Os menos favorecidos 
tendem a achar que regras 
tão injustas não se aplicam a 
eles e a delinquência aumen-
ta. É inegável o impacto que 
os maus exemplos acarretam.

Castro: mau exemplo 
de autoridades 
aumenta violência

Embaixador defende diálogo no continente

A RELAçãO COM o entorno 
sul-americano é estratégica 
e necessária, pois facilita a 
integração econômica, polí-
tica e cultural com as nações 
vizinhas, disse o secretário-
-adjunto de Relações Interna-
cionais da Prefeitura de São 
Paulo, embaixador Affonso 
Massot, em audiência pública 
realizada ontem na Comissão 
de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional (CRE).

No debate sobre as rela-
ções estratégicas do Brasil 
com os países e territórios 
vizinhos — compreendendo 
a América do Sul, o Atlântico 
Sul e o Continente Antártico 
—, o embaixador considerou 
que, para essa integração, “é 
necessário um diálogo franco, 
permanente e firme entre os 
países do continente, visando  
à busca conjunta de contro-
les modernos e eficazes das 

questões que afetam as suas 
fronteiras, como o tráfico de 
drogas e de pessoas”.

Para Massot, a política ex-
terna do Brasil para a América 
do Sul deve levar sempre em 
consideração os interesses 
dos estados que fazem fron-
teira com o continente sul-
-americano: Amapá, Pará, 
Roraima, Amazonas, Acre, 
Rondônia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

— O entorno do território 
brasileiro não nos chegou 
sem esforço, mas por meio 
de fortes conflitos armados, 
que não deixaram de gerar um 
sentimento recíproco de des-
confiança entre os vizinhos, 
que perdurou por boa parte do 
século 20. A relação essencial 
e prioritária foi e segue sendo 
com a Argentina — esclareceu.

Massot destacou também 

que o momento atual reforça 
o poder de negociação do 
Brasil no mercado interna-
cional, visto que, segundo 
ele, a União Europeia (UE) 
demonstra hoje mais inte-
resse na concretização de 
um acordo com o Mercosul, 
o que pode ser interpretado 
como uma reação à tendência 
protecionista do presidente 
norte-americano Donald 
Trump e à saída do Reino 
Unido da UE.

Comércio marítimo
O subchefe de Estratégia do 

Estado-Maior da Armada, o 
contra-almirante André No-
vis Montenegro, por sua vez, 
destacou que o Brasil possui 
fronteira marítima de 8 mil 
quilômetros de extensão e res-
saltou a importância econô-
mica do comércio praticado 
nos portos ao longo da costa.

— Os mares são pontes que 
ligam os povos e o Brasil deve 
muito aos mares, ao Oceano 
Atlântico, importante para as 
comunicações, pesca, turismo 
e exploração do petróleo e re-
cursos naturais subterrâneos, 
vitais para o crescimento do 
Brasil. São recursos infindá-
veis que o Brasil tem direito 
a explorar, noventa e sete por 
cento do comércio exterior é 
feito por via marítima. Qual-
quer dificuldade tem reflexo 
no produto interno bruto 
[PIB]— afirmou.

Já o professor Antonio Jorge 
Ramalho da Rocha, do Institu-
to de Relações Internacionais 
da Universidade de Brasília 
(UnB), disse que a ideia do 
entorno sul-americano sur-
giu para dar substância a um 
projeto legítimo do Estado 
brasileiro, desenvolvido nas 
últimas décadas, a partir de 

uma concepção que come-
çou a ganhar consistência 
na década de 1970 e obteve 
idntidade política.

Imigração
O presidente da CRE, sena-

dor Fernando Collor (PTC-
-AL) destacou que o Brasil é 
“fundamentalmente fruto da 
imigração” e que cada fluxo 
migratório contribuiu para 
o crescimento econômico e 
social do país.

— O Brasil sempre quis 
vencer pelo convencimento, 
pelo diálogo, pela busca de 
consensos. Estender pontes é 
uma tradição do Brasil. O Bra-
sil sempre procurou buscar 
caminhos para a construção 
da paz, construir consensos, 
dirimir dúvidas, consolidar a 
sua força baseada no softpo-
wer, e não na busca de uma 
afirmação — disse Collor.

Participantes de debate na Comissão de Relações Exteriores apontaram que momento é estratégico para se relacionar com o entorno sul-americano e facilitar a integração

Affonso Massot, Fernando Collor, contra-almirante André Novis Montenegro e Antônio Jorge Ramalho da Rocha debatem relações estratégicas do Brasil com países e territórios vizinhos

A crise hídrica no Distrito 
Federal é, de fato, grave, dis-
seram ontem participantes 
de audiência pública na 
Comissão Senado do Futuro 
(CSF). A população da capital 
enfrenta racionamento de 
água desde o início do ano. 
Eles, no entanto, elogiaram o 
envolvimento dos moradores 
diante do problema.

Para o diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores na Indús-
tria de Distribuição e Purifi-
cação de Água e em Serviços 
de Esgotos no Distrito Federal 
(Sindágua), Henrique de Faria, 

é importante que toda a socie-
dade se envolva na busca de 
soluções para a crise hídrica. 
Ele criticou a histórica falta de 
investimentos nos sistemas 
de abastecimento e disse que 
ainda não é possível descartar 
mais racionamento em 2018.

O presidente da Agência 
Reguladora de Águas, Energia 
e Saneamento Básico do DF 
(Adasa), Paulo Salles, elogiou 
a mobilização da população 
para a economia de água. Se-
gundo Salles, houve redução 
de 10% na média de consumo 
de água por unidade ao longo 

de 2017. Ele acrescentou que a 
situação local deve melhorar, 
pois há duas novas obras de 
captação e outra de ligação 
que estão sendo integradas 
ao sistema de abastecimento 
do DF.

Ele disse que, no próximo 
ano, a tendência é a média de 
chuva continuar menor que a 
média histórica. Salles reco-
nheceu que é desconfortável 
para a população ter de lidar 
com o racionamento, mas 
apontou que a situação grave 
exige medidas de economia.

Para o conselheiro da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB-
-DF) Og Pereira, a crise precisa 
ser enfrentada com foco nas 
soluções, e não apenas nas 
causas do problema. Segundo 
ele, pesquisas apontam que 
alguns aquíferos subterrâneos 
têm capacidade de abastecer 
o planeta inteiro por até dois 
séculos. Para o conselheiro, o 
foco no problema está virando 
desculpa para políticas públi-
cas equivocadas.

Na avaliação do coordena-

dor do Programa de Pós-Gra-
duação em Recursos Hídricos 
da Universidade de Brasília 
(UnB), Carlos Henrique Lima, 
as medidas de redução de 
consumo de água têm sido 
eficientes. Se o racionamento 
não tivesse sido adotado, disse 
Lima, a situação estaria muito 
pior. Individualização da me-
dição de água e implantação 
de sistemas de reúso seriam, 
segundo ele, medidas impor-
tantes para a preservação dos 
recursos hídricos no DF.

A realização da audiência foi 
uma sugestão do senador Hé-
lio José (Pros-DF), presidente 
da comissão. Para ele, a crise 
hídrica traz prejuízos econô-
micos, sociais e para a saúde 
da população. Ele informou 
que, na região em que mora, 
é comum a falta de água durar 
até dois dias e lamentou a per-
manência do racionamento 
para o próximo ano.

— Essa crise sem tamanho 
afeta toda a população, mas é 
mais grave para a população 
mais pobre e da periferia.

Debatedores dizem que crise hídrica no DF é grave e deve continuar
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Hélio José (2º à esq.) preside audiência sobre a crise hídrica no DF
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O ano de 2017 foi especialmente 
produtivo e com muitas conquistas 
para o ensino superior do Instituto 
Legislativo Brasileiro. Em outubro, 
uma comissão de três avaliadores do 
Ministério da Educação (MEC) passou 
uma semana no instituto para atestar 
a capacidade de a escola do governo 
do Senado continuar administrando 
cursos de pós-graduação lato sensu 
(especialização).

Desde o primeiro credenciamento 
do MEC, em 2013, o ILB formou 209 
especialistas em cinco diferentes 
cursos. Somados aos 230 alunos for-
mados antes de 2013, por meio da 
Universidade do Legislativo (Unilegis), 
o instituto fez 439 pós-graduados. Mais 

64 alunos ainda estão cursando três 
pós-graduações.

Outro projeto ambicioso do ILB 
neste ano foi a formalização de par-
ceria com a Organização das Nações 
Unidas (ONU) para a construção da 
Universidade da ONU em terreno 
doado pelo Senado. O lote foi cedido 
pela União há quase 15 anos para que 
o Senado construísse a sede da sua 
escola de governo. Com a cessão, o 
ILB atende à destinação original da 
área. E os primeiros frutos começam 
a aparecer: em abril de 2018 será re-
alizado um curso de especialização 
em Justiça Social, Criminalidade e 
Direitos Humanos.

Até o final deste mês, três grupos 
de estudos formados em 2016, por 
servidores do Senado, nas áreas de 
Orçamento Público, de Comunica-
ção Legislativa e de Tecnologia da 
Informação voltada ao Legislativo 
concluem trabalhos, com a produção 
de artigos e ensaios.

Também se encerram em dezembro 
os dois primeiros cursos de extensão 
do ILB, iniciados em setembro, para 
servidores do Senado e de órgãos 
parceiros — Comunicação, Legislativo 
e Sociedade e Legislação e Processo 
Político: teoria e prática no Legislativo. 
Para o primeiro semestre de 2018, está 
previsto o curso de extensão Mídias 
Sociais e Poder Público.

Educação a distância
A passagem dos 20 anos do ILB ficou 

marcada também por um um novo 
portal de educação, com informações 
sobre cursos, matrículas, conteúdos 
de disciplinas, notícias e eventos (veja 
abaixo como acessar). 

Em 2017, até 30 de novembro, o ILB 
ofereceu a toda a sociedade 28 cursos 
a distância sem tutoria e outros 8 com 
tutoria, ou seja, com a orientação de 
professores, por meio da plataforma 
de educação Saberes. Dos 152 mil 
cidadãos que realmente participaram 
dos cursos, em qualquer ponto do 
planeta, 132 mil foram aprovados.

O Interlegis comemorou 20 anos em 
2017 com números recordes para o 
próprio programa. Foram 60 oficinas 
de treinamento, dirigidas sobretudo a 
servidores de câmaras municipais. E 
16 encontros, em cerca de 600 Casas 
legislativas, que reuniram mais de  
6 mil pessoas para assistir a palestras 
sobre temas voltados ao exercício do 
mandato parlamentar. Os eventos se 
distribuíram de Macapá (AP) a Novo 
Hamburgo (RS), passando por 18 
estados.

— O aniversário de 20 anos foi 
marcado por uma intensa atividade 
no relacionamento com as Casas 
legislativas — diz Helder Rebouças.

As oficinas treinam servidores de 
câmaras municipais, assembleias le-
gislativas, prefeituras e universidades 
em temas como cerimonial, revisão e 
atualização de lei orgânica municipal 
e regimento interno, criação de sites 
com a ferramenta Portal Modelo e 
informatização das Casas por meio 
do Sistema de Apoio ao Processo Le-
gislativo (SAPL). 

Neste ano, três oficinas foram incor-
poradas à lista: Licitações e Contratos, 
Orçamento Público e Senado e Mulhe-
res nas Casas Legislativas.

Já os encontros legislativos, rea-
lizados a pedido e com a presença 
de senadores, tratam de temas da 
atualidade, como reforma política, 
transparência, pesquisa de opinião, 
orçamento impositivo, modernização 
legislativa e outros de interesse local. 

Novos vereadores
Quatro desses eventos, chamados 

Nova Legislatura, foram desenvolvidos 
para os novos vereadores. Em Porto 
Velho (RO), cerca de 400 vereadores dos 
52 municípios do estado participaram, 
em fevereiro, de debates sobre temas 
de interesse do mandato que iriam 
começar a exercer.

Esses treinamentos são feitos por um 
número reduzido de servidores, em 
geral lotados no próprio ILB/Interle-
gis, mas também oriundos de outras 
áreas do Senado, como a Consultoria 
Legislativa. 

As oficinas duram, em média, três 
dias e o formato busca privilegiar 
cidades-polo, que possam reunir outras 
Casas legislativas da região, de forma 
a otimizar os resultados. Em Ji-Paraná 
(RO), por exemplo, houve 50 alunos de 
20 câmaras. Em Araguaína (TO), foram 
70 servidores, de 13 câmaras.

ILB e Interlegis mostram força aos 20 anos

Um ano de muito trabalho marcou 
o aniversário de duas décadas do 
Instituto Legislativo Brasileiro 

(ILB) e do Interlegis, programa que o ILB 
executa desde 2013. O órgão de capacita-
ção do Senado alcançou resultados sig-

nificativos com encontros e oficinas em 
todo o Brasil, além de cursos presenciais 
ou a distância. Já o programa Interlegis 
manteve-se firme na missão de moderni-
zar as Casas legislativas pelo país afora.

— É gratificante estar à frente do ILB e 

do Interlegis quando há um inequívoco 
apoio do presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, e da Mesa Diretora ao trabalho 
das nossas equipes — afima o diretor-
-executivo do instituto e do programa, 
Helder Rebouças. 

Interlegis alcança milhares de pessoas 
com serviços para modernizar Legislativo

Parceria com a ONU e visita do MeC para 
recredenciamento marcaram o ano do ILB

Formatura da turma de pós em Orçamento Público: MEC analisa recredenciamento do ILB Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia reuniu representantes de dez estados

 � Acesse a página de cursos do ILB: 
http://bit.ly/EscolaGoverno
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De janeiro a dezembro de 
2017, foram oferecidos 39 cursos 
presenciais, divididos em 97 
turmas, incluindo o Programa 
de Formação Gerencial (PFG), 
que, sozinho, teve 120 alunos do 
Senado em uma das seis turmas de 
cada disciplina. Até o final do mês 
passado, um total de 1.541 servi-
dores passaram por esses cursos, 
que resultaram em 687certificados 
de conclusão. Algumas turmas 
ainda estão em andamento.

A experiência do ILB tem sido 
reconhecida e compartilhada, 
inclusive, nos seminários e con-
gressos da Associação Brasileira 
de Ensino a Distância (Abed). Este 
ano, representantes do instituto 
estiveram presentes no 13º Semi-
nário Nacional e no 22º Congresso 
Internacional da entidade.

— O ILB é uma importante 
ferramenta de disseminação de 
conhecimento para milhares de 
brasileiros, dentro e fora do Se-
nado, e motivo de orgulho para 
a Casa — diz Helder Rebouças.

Mais de 1,5 mil servidores 
em 97 turmas são os 
números dos 39 cursos 
presenciais em 2017

Treinamento e suporte garantem inclusão digital das 
câmaras, resultando em transparência e economia

As atividades do Interlegis garantem 
conquistas como a da Assembleia 
Legislativa de Rondônia, que, com o 
suporte e os produtos do programa, 
conseguiu zerar a exclusão digital nas 
câmaras de vereadores do estado. Os 
ganhos se dão em transparência e 
economia.

A infraestrutura é feita em Brasília, 
a começar pela “hospedagem” dos 
ambientes virtuais das câmaras no da-
tacenter do Interlegis, que hoje abriga 
1.762 casas com o Portal Modelo, 1.028 
com o SAPL e 1.885 com o domínio .leg.
br. Cabe à área de tecnologia fornecer 
o suporte técnico on-line.

Comitivas de vereadores costumam 
procurar o ILB/Interlegis em busca de 
informações e parcerias. Foram mais 

de 50 visitas este ano, muitas das quais 
resultaram em convênios. 

Em 2017, o Interlegis sediou o Con-
gresso da Federação Nacional dos 
Servidores dos Legislativos e Tribunais 
de Contas Municipais. Escolas do Le-
gislativo e até órgãos do governo fede-
ral, como o Ministério da Agricultura, 
também discutiram parcerias.

A nona edição do Encontro Nacional 
do Grupo Interlegis de Tecnologia 
reuniu mais de 100 técnicos em TI e 
interessados de outros setores para 
discutir transparência e Lei de Aces-
so à Informação. Foram dois dias de 
debates com representantes de dez 
estados: 30 de câmaras de vereadores, 
quatro de assembleias estaduais e dois 
de prefeituras.


