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LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

O relator da comissão especial que discute o Es-
tatuto das Microempresas, deputado Cláudio Puty, 
quer enquadrar microempresas e empresas de pe-
queno porte por faixas, para pagamento de alíquotas 

tributárias variáveis. O relatório deve ser votado pela 
comissão na próxima semana. O deputado espera se 
reunir com a presidente Dilma Rousseff para expli-
car a proposta e pedir apoio. | 5

Supersimples poderá ter
várias faixas de alíquotas
Receita Federal é contra propostas como o aumento do teto para micros e pequenos

Oligopólio no 
ensino superior
Em audiência na Câmara, 
deputados e professores 
denunciaram o risco de 
oligopólio no ensino 
superior, com a fusão de 
empresas do setor.

Relator adapta LDO a
Orçamento Impositivo

Machado de Assis no Livro 
dos Herois da Pátria

| 4

Reforma política: 
grupo reduz 
exigências para 
criar partidos
O grupo de trabalho que analisa 
a reforma política aprovou 
a redução do número de 
assinaturas exigido para se criar 
novos partidos. Mas só terão 
tempo de TV e outros direitos 
as legendas que obtiverem ao 
menos 3% dos votos válidos em 
nove estados.

Câmara aprova 
projeto que isenta 
de taxas associação 
de moradores 
O Plenário aprovou ontem 
projeto que isenta associações 
de moradores do pagamento de 
taxas e emolumentos para que 
se adaptem ao Código Civil e se 
enquadrem como organizações 
da sociedade civil de interesse 
público. O texto segue para a 
sanção presidencial. | 3
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A medidas destina-se às 
micro e pequenas empresas
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RÁDIO E TV | Em rede nacional esta noite, Henrique Alves vai destacar a liberdade e a democracia trazidas pela Carta

Presidente da Câmara avalia impactos da Constituição 
O presidente da Câmara, Hen-

rique Eduardo Alves, fará hoje um 
pronunciamento em rede nacional 
de rádio e televisão, sobre os 25 anos 
da Constituição de 1988. O pronun-
ciamento de cinco minutos será vei-
culado às 20h25.

Henrique Alves vai avaliar o im-
pacto da Constituição na vida dos 
brasileiros desde a época e lembrar 
que o texto constitucional, promul-
gado em 5 de outubro de 1988, redu-
ziu as desigualdades, trouxe liber-
dade e democracia e transformou a 
economia.

No pronunciamento, o presiden-
te da Câmara fará um paralelo entre 
as reivindicações feitas pela socie-
dade em 1988, muitas das quais in-
cluídas no texto constitucional, e as 
feitas nas manifestações populares 
deste ano.

Ele explicará que o princípio de 
priorizar as aspirações populares no 
trabalho legislativo, que norteou a 

elaboração do texto em 88, continua 
como o objetivo central da atividade 
legislativa e parlamentar.

Reivindicações populares - Hen-
rique Alves lembrará que, em 2013, 

grande parte das reivindicações 
apresentadas nas ruas foi objeto de 
propostas aprovadas na Câmara, 
como a desoneração do transporte 
público, a modernização dos portos e 

a destinação dos royalties do pré-sal 
para a saúde e a educação.

Na agenda política, ele citará os 
esforços para consolidar a autono-
mia e a independência do Legislati-
vo, como a aprovação do Orçamento 
Impositivo,  na CCJ do Senado, e a 
adoção de novas regras para vota-
ção de vetos e de medidas provisó-
rias. O presidente destacará ainda 
a aprovação do fim do voto secreto 
pela Câmara.

Comemorações - O pronuncia-
mento faz parte do conjunto de ini-
ciativas promovidas pela Câmara em 
outubro para celebrar os 25 anos da 
Constituição. Na quarta-feira (9), 
constituintes e colaboradores fo-
ram  homenageados  com a entre-
ga de medalhas  em sessão solene 
no Plenário. O presidente Henrique 
Eduardo Alves também abriu a expo-
sição “Imprensa, Arte e Cidadania: 
25 anos da Constituição de 1988”, no 
corredor de acesso ao Plenário.

Alves inaugurou a exposição “Imprensa, Arte e Cidadania: 25 anos da Constituição

SERVIDOR PúBLICO | A minuta do projeto que regulamenta o direito de greve foi apresentada pelo senador Romero Jucá

Comissão que consolida leis debate dia 17 o direito de greve
O presidente da Comissão Mista 

Especial para Consolidação da Le-
gislação Federal e Regulamentação 
de Dispositivos da Constituição, de-
putado Cândido Vaccarezza (PT-SP), 
convocou reunião para quinta-feira 
(17), para debater combate ao traba-
lho escravo e direito de greve no ser-
viço público.

O parlamentar afirmou que o 
relatório do senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) sobre os temas já está 
pronto e agrega “grande grau de con-
senso”. Segundo Vaccarezza, até a 
próxima reunião qualquer entidade 
ou cidadão pode apresentar suges-
tões a ele ou ao relator da comissão.

A comissão tem até 23 de dezem-
bro para apresentar suas conclusões. 
É formada por 12 senadores e 12 de-
putados, titulares e suplentes.

Greve - A minuta do projeto que 
regulamenta o direito de greve foi 
apresentada no mês passado pelo se-

nador Romero Jucá. Segundo o texto, 
pelo menos 50% dos servidores pú-
blicos vão ter que continuar traba-
lhando em caso de greve, indepen-
dentemente do setor em que atuem.

Além de só permitir a paralisação 

parcial dos servidores, o texto esta-
belece que um dos efeitos imediatos 
da greve será a suspensão do paga-
mento dos dias não trabalhados. Os 
servidores só vão receber pagamento 
referente ao período da greve caso 

haja acordo que preveja a compensa-
ção dos dias não trabalhados.

O texto de Jucá também proíbe a 
greve de integrantes das Forças Ar-
madas, policiais militares e bombei-
ros. Na área de segurança, como as 
polícias Civil e Federal, o movimento 
grevista vai ter que garantir que pelo 
menos 80% do efetivo continue em 
serviço. No caso de serviços essen-
ciais, como na área de saúde, distri-
buição de energia e transporte cole-
tivo, 60% dos servidores terão que 
trabalhar durante a greve.

Trabalho escravo – Já a PEC do 
Trabalho Escravo, aprovada pela 
Câmara   e em análise no Senado, 
permite a expropriação de imóveis 
rurais e urbanos onde a fiscaliza-
ção encontrar exploração de traba-
lho escravo. Segundo o texto, esses 
imóveis serão destinados à reforma 
agrária ou a programas de habitação 
popular.

Pelo anteprojeto, 50% dos servidores deverão trabalhar durante greves da categoria

Rodolfo Stuckert

Antonio Augusto
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ENTIDADE SOCIAL | Proposta, que vai à sanção presidencial, equipara associações a sociedades de interesse público

Isenção de taxas para associação de morador
O Plenário aprovou ontem o Pro-

jeto de Lei 5643/09, do Senado, que 
dispensa as associações de morado-
res do pagamento de taxas e emolu-
mentos para se adaptarem ao Código 
Civil (Lei 10.406/02) e ao enquadra-
mento como organizações da so-
ciedade civil de interesse público 
(Oscips). O texto segue para sanção 
presidencial.

A autora da proposta, senadora 
Serys Slhessarenko (PT-MT), espera 
equiparar essas associações a micro-
empresas e a pessoas reconhecida-
mente pobres. Ela argumenta que as 
associações de moradores, sem fins 

lucrativos, enfrentam dificuldades 
financeiras e ainda têm que arcar 
com o ônus de promover alterações 
estatutárias exigidas pela legislação.

“O Supremo Tribunal Federal já 
se posicionou pela constitucionali-
dade de leis que estabelecem a gra-
tuidade de determinados atos carto-
rários”, diz a senadora. Entre esses 
atos, ela cita os registros de nasci-
mento e de óbito, e lembra que foi 
julgada improcedente uma ação de 
inconstitucionalidade proposta pela 
Associação dos Notários e Registra-
dores do Brasil, que se manifestou 
contra essa gratuidade. De acordo com autora da proposta, associações enfrentam ificuldades financeiras

CULTURA | O escritor foi o primeiro presidente da  ABL

Machado de Assis pode figurar 
no livro de herois da Pátria

Foi aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cida-
dania, na terça-feira (8), o Projeto 
de Lei 6623/09, do deputado Carlos 
Bezerra (PMDB-MT), que insere o 
nome do escritor Machado de Assis 
no Livro dos Heróis da Pátria, que 
se encontra no Panteão da Liber-
dade e da Democracia, em Brasília. 
A proposta que tramita em caráter 
conclusivo, segue agora para análi-
se do Senado.

“O nome de Joaquim Maria Ma-
chado de Assis é, inquestionavel-
mente, referência ímpar na história 
da cultura brasileira, considerado 
por muitos críticos literários a maior 
expressão das letras nacionais”, dis-
se Carlos Bezerra.

Cânones literários - Autor de ro-

mances célebres, que se tornaram 
clássicos da literatura, como Memó-
rias Póstumas de Brás Cubas (1881), 
Quincas Borba (1982) e Dom Cas-
murro (1900), Machado de Assis 
foi um dos fundadores e o primeiro 
presidente da Academia Brasilei-
ra de Letras (ABL), que congrega, 
desde 1897, os escritores brasilei-
ros que passam a ser considerados 
imortais, pelo alcance de sua obra 
literária. Além de escritor, Macha-
do de Assis foi tipógrafo, revisor e 
funcionário público.

O relator na comissão, deputa-
do Esperidião Amin (PP-SC), disse 
que “nada há nada a criticar em re-
lação à técnica legislativa e à reda-
ção empregadas na elaboração da 
proposição.”

Machado de Assis é autor de romances célebres, como Dom Casmurro e Helena

INTERNACIONAL | A isenção valerá para viagens de até 30 dias

Aprovado fim de visto para  
brasileiro que vai a Cingapura

O Plenário aprovou ontem a pro-
posta que ratifica acordo que acaba 
com a necessidade de visto para que 
brasileiros visitem Cingapura e para 
que cingapurenses viajem ao Brasil. 
A medida está prevista no Projeto de 
Decreto Legislativo 1124/13.

Conforme o acordo, assinado em 
dezembro de 2011, a isenção do vis-
to valerá para as viagens de até 30 
dias a turismo e negócios, desde que 
o visitante não assuma emprego nem 
exerça qualquer atividade remunera-

da no outro país. O período de per-
manência também não deve ultra-
passar 180 dias por ano.

Validade - O acordo de isenção de 
vistos terá validade indeterminada e 
Brasil ou Cingapura poderão rompê-
-lo a qualquer tempo, desde que uma 
parte avise à outra com pelo menos 
30 dias de antecedência. O compro-
misso também poderá ser suspenso 
temporariamente por qualquer um 
dos países por razão de segurança 
ou saúde públicas.

Acordo previdenciário com Québec
A Comissão de Relações Exte-

riores e de Defesa Nacional apro-
vou, na quarta-feira (9), a ratifica-
ção de acordo firmado (Mensagem 
50/13) entre o Brasil e a província 
do Québec, no Canadá, na área de 
previdência social. O compromisso 
vai permitir que trabalhadores bra-
sileiros e da província canadense 
tenham benefícios, responsabilida-
des e direitos previdenciários defi-
nidos pela legislação local.

O texto, por exemplo, assegura a 
soma dos períodos de contribuição 
para os sistemas de previdência de 
ambas as localidades, para fins de 
aposentadoria e outros benefícios 
previdenciários.

Relator da matéria, o deputado 
Alfredo Sirkis (PV-RJ), defendeu a 
aprovação do documento. Ele lem-
brou que, apesar de acordo seme-
lhante já ter sido firmado com o 
governo do Canadá, a província do 
Québec – a maior territorialmente 

e segunda mais populosa daque-
le país – possui autonomia para a 
realização de acordos internacio-
nais, o que justifica um acordo in-
dependente. Além disso, Québec 
administra seu próprio sistema de 
previdência e já mantém compro-
missos dessa natureza com cerca 
de 30 nações.

A província do Québec respon-
de por 25% do PIB e da população 
do Canadá e concentra cerca de 1/3 
dos brasileiros radicados naquele 
país. O Brasil é, hoje, o 11º princi-
pal parceiro comercial do Québec.

Tramitação - Com a aprovação 
na Comissão de Relações Exterio-
res, a mensagem foi transformada 
no Projeto de Decreto Legislativo 
(PDC) 1298/13. A proposta será 
ainda analisada pelas comissões 
de Seguridade Social e Família; de 
Finanças e Tributação; e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. Em 
seguida, seguirá para o Plenário.

Blogspot

wordpress

RELAÇõES ExTERIORES | Mensagem foi aprovada por comissão
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PINGA-FOGO

Ditadura militar
Raul Henry (PMDB-PE) 

destacou a publicação do li-
vro Confidencial, do escri-
tor Hiram Fernandes. A obra, 
segundo o deputado, tenta 
passar a limpo a época mais 
sombria da história recente do 
Brasil, com depoimentos como 
o de Gregório Bezerra, um dos 
principais mártires da ditadu-
ra de 64. 

Veterinários
O Dia do Médico Veteriná-

rio foi comemorado em setem-
bro. Ricardo Tripoli (PSDB-
-SP), registrou a realização de 
sessão solene na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo em home-
nagem à categoria, que atende 
tanto os animais domésticos 
como os silvestres, “e presta 
relevantes serviços ao País”.

Avaliação do governo
Pesquisa do Instituto Vox 

Populi publicada pela revista 
Carta Capital mostra que 35%  
dos entrevistados consideram 
o governo federal como ótimo 
ou bom. Décio Lima (PT-SC) 
destacou os esforços do go-
verno para melhorar a saúde 
pública e a segurança no País.

Manifestação e cidadania
Chico Alencar (Psol-RJ) re-

percutiu artigo do sociólogo 
Léo Lince sobre a diversidade 
dos protestos populares pelo 
País, em que o intelectual ma-
nifesta o amadurecimento da 
cidadania brasileira na busca 
de uma sociedade mais justa.

Aposentados
Entidades que represen-

tam aposentados e pensio-
nistas cobram a definição de 
um reajuste anual de seus be-
nefícios. Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP) reivindicou a apro-
vação de proposta nesse sen-
tido para garantir o poder de 
compra da categoria.

Espionagem da Petrobras
A Presidência da República 

emitiu nota sobre a denúncia 
de violação de dados do go-
verno e da Petrobras pelos 
Estados Unidos. Sibá Macha-
do (PT-AC) reproduziu a nota, 
destacando que a tentativa de 
espionagem é “ilegítima e in-
compatível com a convivên-
cia democrática entre países 
amigos”.

REFORMA POLÍTICA | Deputados aprovaram ainda “janela” para quem quiser mudar de sigla

GT quer facilitar criação de partidos

Grupo também quer dificultar atuação legislativa de partidos com poucos votos

O Grupo de Trabalho da Reforma 
Política firmou posição favorável a 
uma maior facilidade para criar par-
tidos. A proposta votada ontem pelo 
grupo reduz a exigência de assinatu-
ras para criar uma legenda de 0,5% 
para 0,25% do total de eleitores (em 
vez de 493 mil, seriam 245 mil eleito-
res). Um partido também poderia ser 
criado com o apoio de 5% dos deputa-
dos - ou seja, 26 parlamentares - sem 
a necessidade de apoiamento popular.

Apesar de facilitar a criação de le-
gendas, o grupo definiu que somente 
terão acesso a tempo de rádio e TV, 
fundo partidário, lideranças, funcio-
nários e espaço físico na Câmara e 
no Senado os partidos que obtiverem 
pelo menos 3% do total de votos váli-
dos no País e no mínimo 3% dos votos 
válidos em nove estados. No caso dos 
votos válidos, a regra seria progressi-
va: 3% dos votos nas eleições de 2018; 
4% nas eleições seguintes e 5% nas 
terceiras eleições.

Cláusula de desempenho - Foi 
aprovada ainda uma cláusula de de-
sempenho por candidato. “Ele só 
poderá ser deputado federal se tiver 
pelo menos 10% do coeficiente elei-
toral do seu estado. Em São Paulo, 
daria pouco mais de 30 mil votos”, 
explicou o coordenador do grupo de 
trabalho, deputado Cândido Vacca-
rezza (PT-SP).

Fidelidade - Ainda que sem con-
senso, o grupo também aprovou a re-

dução do tempo de filiação partidá-
ria para concorrer às eleições: para se 
candidatar, o político deverá se filiar 
seis meses antes do pleito, e não mais 
um ano, como é hoje. Pela proposta, o 
político poderá trocar de partido por 
um período de 30 dias, sete meses an-
tes das eleições. Fora desse período, 
vale a regra da fidelidade partidária, 
sem possibilidade de troca, sob pena 
de perda do mandato. 

Hoje, a troca de partido é permiti-
da com justa causa, como no caso de 
criação ou fusão de partido.

A proposta de fidelidade aprova-
da pelo grupo foi elaborada a par-
tir de sugestão do deputado Marcelo 
Castro (PMDB-PI). “O parlamentar 
eleito por um determinado partido 
está obrigado a servir àquele parti-
do na alegria e na tristeza, na saúde 
e na doença, em todo o seu manda-
to, porque o mandato pertence ao 
partido, mas nós estamos tratando 
de seres humanos e, em se tratando 
disso, não existe fidelidade eterna”, 
disse Castro, ao justificar a “janela 
da fidelidade” para troca de legenda.

A participação dos novos par-
tidos – Pros e Solidariedade - na 
estrutura da Câmara ficará para o 
próximo ano. “Conversei os líderes 
partidários e, como não há condi-
ção orçamentária para montar os 
partidos em termos de estrutura, 
de quadro de pessoal, ficará para o 
próximo ano”, afirmou o presidente 
Henrique Eduardo Alves.

O prazo para a troca partidária, 
a tempo de concorrer nas eleições 
de 2014, terminou sábado (5). Dados 
da Secretaria Geral da Mesa da Câ-
mara, divulgados ontem, informam 
que 67 parlamentares trocaram de 
partido entre os dias 24 de setembro 
e 5 de outubro. 

Outros registros ainda po-
dem ser processados nos próximos 
dias. É o caso de deputados que co-
municaram a mudança partidária 
na Justiça Eleitoral e ainda não in-
formaram à Câmara.

Alves: novas 
legendas só terão 
estrutura em 2014

Grupo apresentará proposta 
formal à Câmara em novembro

Na próxima semana, o grupo de 
trabalho da reforma política deve-
rá encerrar as votações, analisando 
questões relativas a financiamento 
de campanha e sistema eleitoral. As 
decisões do grupo serão sistemati-
zadas em uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC) e em projetos 
de lei que tramitarão normalmente 
na Câmara e poderão ser alterados 
pelos parlamentares.

A expectativa é entregar for-
malmente uma proposta do grupo 
ao presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, em 1º de novembro. 
“Acredito que a votação definitiva 
da reforma política será no primei-
ro semestre do próximo ano”, apos-
tou o coordenador do GT, deputa-
do Cândido Vaccarezza. Caso uma 
PEC de reforma política seja aprova-
da pela Câmara, a ideia é fazer com 
que ela só seja promulgada depois 
de aprovada em referendo popular 
em 2018.

Outros assuntos - Na reunião de 

ontem, o grupo de trabalho discutiu 
ainda assuntos como o voto facul-
tativo e a possibilidade de se lan-
çamento de candidaturas avulsas, 
sem filiação partidária. O deputa-
do Miro Teixeira (Pros-RJ) patroci-
nou as duas ideias. “Voto obrigató-
rio é uma coisa que caiu em desuso. 
Quanto à candidatura autônoma, 
está na hora de deixar a sociedade 
apresentar seus candidatos”, argu-
mentou.

Alfredo Sirkis (PSB-RJ), no en-
tanto, se disse contrário a mexer na 
obrigatoriedade do voto. “O cidadão 
tem direitos e deveres. Os deveres 
têm sido um pouco esquecidos.”

Por outro lado, Leonardo Gade-
lha (PSC-PB) criticou a candidatura 
avulsa, com o argumento de que o 
que se propõe é fortalecer os par-
tidos. “A candidatura avulsa é um 
convite ao messianismo, no qual 
não é preciso construir nenhuma 
relação política. Basta você ter um 
nome nacionalmente”, afirmou. 
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Tiago Miranda 

O relator da proposta que altera o 
Estatuto das Micro e Pequenas Em-
presas (Lei Complementar 123/06), 
deputado Cláudio Puty (PT-PA), 
apresentou ontem os principais pon-
tos que deverão estar em seu substi-
tutivo. Entre outras medidas, o PLP 
237/12 amplia os incentivos fiscais 
já concedidos por meio do Simples 
Nacional (ou Supersimples) ao setor, 
que representa 25% do Produto In-
terno Bruto (PIB).

Segundo Puty, o substitutivo ao 
texto apresentado pelo deputado 
Pedro Eugênio (PT-PE) deve estar 
pronto hoje para ser votado na co-
missão especial na semana que vem. 
O relator espera se reunir com a pre-
sidente da República, Dilma Rous-
seff, para explicar as alterações nas 
regras do Supersimples e convencer 
o governo a apoiar as mudanças.

Faixas - Outra alteração sugeri-
da pelo relator é o enquadramento 
das microempresas e empresas de 
pequeno porte por faixas, para pa-
gamento de alíquotas tributárias va-
riáveis. Seria um mecanismo similar 
ao utilizado na cobrança do Impos-
to de Renda da Pessoa Física (IRPF): 

O relator da proposta de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2014, 
deputado Danilo Forte (PMDB-CE), 
alterou o relatório final apresentado 
em agosto para incluir algumas su-
gestões dos parlamentares. Ele leu 
na quarta-feira as mudanças ao tex-
to, que deve ser votado na próxima 
terça (15) pela Comissão Mista de 
Orçamento. 

Forte adequou a LDO às altera-
ções feitas à PEC do Orçamento Im-
positivo (PECs 565/06 e 22/00) pelo 
substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado. 
A principal novidade é a mudança 
dos prazos para a apresentação de 
justificativas de impedimento de or-
dem técnica ou legal para execução 
das emendas. Agora, as justificativas 
deverão ser enviadas pelo Ministé-
rio Público ou pelo respectivo poder 

A principal novidade é a 
mudança dos prazos para a 
apresentação de justificativas 
de impedimento para execução 
das emendas individuais

ORÇAMENTO | O relatório incluiu regras mais duras para convênios com entidades, que terão que comprovar capacidade

Relator adapta parecer final da LDO a nova regra

(Executivo, Legislativo ou Judiciá-
rio) a que se refere a programação 
até 120 dias depois da sanção da lei 
orçamentária e não mais em 30 de 
junho de cada ano.

Depois disso, até 30 de setembro 
ou até 180 dias depois do Orçamen-
to, o Executivo deverá remeter ao 
Congresso projeto de lei de crédi-
to adicional para remanejar os re-
cursos para outra ação ou propor o 

cancelamento.
O relator acrescentou também 

que as emendas individuais com 
justificativas de impedimento não 
serão consideradas obrigatórias 
após 20 de novembro, prazo final 
para o Congresso deliberar sobre o 
projeto do Executivo de remaneja-
mento de verbas.

Convênios - Outra alteração prevê 
que a União suspenderá o envio de 

recursos a estados e municípios con-
veniados em caso de irregularidades 
no uso do dinheiro repassado. Ha-
verá prazo de até 45 dias, prorroga-
dos por igual período, para esclare-
cimentos ou correção dos problemas. 
O governo federal poderá ainda des-
tinar verbas, a partir de convênios, 
para construir e conservar estradas 
que ligam municípios.

O relatório de Danilo Forte in-
cluiu regras mais duras para convê-
nios com entidades sem fins lucrati-
vos. Elas precisarão de um atestado, 
comprovando sua capacidade téc-
nica para executar a atividade con-
tratada, feito pelo órgão contratan-
te para receber o repasse da União. 
Entidades, municípios e estados que 
não prestarem contas também fica-
rão sem recursos.

Conforme a nova versão do rela-
tório final, serão classificados como 
ato de gestão irregular de natureza 
grave: deixar de analisar a prestação 
de contas das entidades sem fins lu-
crativos; celebrar convênios sem ca-
pacidade para fiscalização; e não exi-
gir a devolução de recursos em casos 
de omissão da prestação de contas.

Danilo Forte adequou a LDO às alterações feitas à PEC do Orçamento Impositivo

Luis Macedo

TRIBUTAÇÃO | A comissão especial poderá votar o substitutivo na próxima semana; relator quer se reunir com Dilma

Várias faixas podem integrar Supersimples

se o contribuinte ultrapassar deter-
minada faixa de contribuição, paga 
uma alíquota maior apenas sobre o 
valor que exceder aquele limite, des-
de que se mantenha abaixo do teto a 
ser estabelecido pela proposta. Puty 
considera que com essa mudança ha-
verá “um movimento significativo de 
aumento de empresas e de migração 
para o Simples - teríamos mais de 
dois milhões de empresas no último 
subteto”, afirmou.

Puty espera se reunir com os pre-
sidentes da Câmara e do Senado para 
garantir a inclusão da proposta nas 
pautas de votação o quanto antes, 
para que as novas regras sejam váli-
das já para 2014.

Durante seminário da comissão 
especial que analisa o PLP 237, o 
presidente do Sebrae, Luiz Barret-
to, defendeu regras claras para saí-
da do Supersimples, com um regime 
de transição. “Temos de estimular o 

desenvolvimento. Precisamos ter um 
limite de transição. Quando as em-
presas atingem o sucesso, elas mor-
rem”, disse Barretto, ao informar que 
o Brasil possui mais de oito milhões 
de micro e pequeno empresas.

 Diferença - O presidente da Con-
federação Nacional das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Por-
te (Comicro), José Tarcísio da Silva, 
reclamou da grande diferença de tri-
butação que separa o microempreen-
dedor individual, a micro empresa 
e a empresa de pequeno porte. “Até 
admito a diferença, mas conforme o 
faturamento, não se pode pular de 
uma faixa para outra com uma mu-
dança tão alta.”

O ministro-chefe da Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa, Guilher-
me Afif Domingos, defendeu a uni-
versalização de acesso ao estatuto. 
Segundo ele, o governo e o Congres-
so devem ajudar o setor a ter mais 
capacidade de produção, mais ven-
das e menos burocracia e impostos. 
Uma das medidas é a criação de uma 
linha de crédito para compra de má-
quinas e equipamentos. “O crédito 
atualmente é voltado para bens de 
consumo e não de produção. Mesmo 
uma máquina usada faz a diferença.”

Seminário na Câmara reuniu representantes do governo e dos microempresários

 Gabriela Korossy
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DESAPARECIDOS | Objetivo é permitir atendimento mais ágil

Cláudio Cajado: aprovação da 
reforma política é fundamental

 DISCURSOS

Amauri Teixeira pede mecanismos 
de participação mais acessíveis

Cláudio Cajado: anseios populares

O deputado Claudio Cajado (DEM-
-BA) afirmou em Plenário que “ é a 
hora de se fazer a reformas política”, 
e destacou as manifestações popula-
res de junho no País. O deputado de-
fendeu a realização de uma mudança 
ampla, que trate do financiamento pú-
blico de campanha, das coligações e da 
cláusula de barreira.

De acordo com o parlamentar, as 
manifestações demonstraram aversão 
aos partidos, o que se deve a insatis-
fação geral da sociedade com a classe 
política. Apesar de uma possível re-
forma não poder valer para as próxi-
mas eleições devido à perda do prazo 
legal, Claudio Cajado defende que o 
debate seja mantido visando às elei-
ções de 2016. 

“Não se tolera mais a discrepância 
entre a vontade do eleitor e o resultado 
das urnas em decorrência das regras 
agora vigentes. Se a representação 
parlamentar está carimbada, ceifada 
de credibilidade diante das manifesta-
ções e da clara rejeição aos políticos, à 
classe política e a quem os representa, 
é hora de repensarmos esse modelo”, 
afirmou.

Para Cajado, o Parlamento precisa 
se “reencontrar” com os anseios popu-

lares. Ele disse que é um erro não prio-
rizar a reforma política. “Quando os 
parlamentares não escutam as reivin-
dicações do povo incorrem em um dis-
tanciamento de representação”, aler-
tou. “Temos que fazer com que esse 
abismo seja resolvido. É por meio da 
reforma política que encontraremos 
essa solução. Este ano foi aceso o sinal 
amarelo, de alerta. No próximo, o sinal 
não será de alerta, será grave, comun-
gando com o momento pré-eleitoral de 
insatisfação geral” declarou.

Amauri Teixeira: consultas à população

Ao homenagear os 25 anos da 
Constituição de 1988, o deputado 
Amauri Teixeira (PT-BA) disse que 
a data é das mais importantes da his-
tória brasileira devido aos avanços 
trazidos pela nova Carta. De acordo 
com o parlamentar, é preciso que os 
institutos de participação popular 
previstos, como o plebiscito, o refe-
rendo e a iniciativa popular de leis, 
sejam garantidos e ampliados. “A 
democracia representativa no Bra-
sil está falida. Essa democracia em 
que, pura e simplesmente, as pesso-
as votam em seus representantes, e 
eles viram as costas, fecham os seus 
ouvidos aos clamores do povo, está 
falida. O povo disse isso nas ruas”, 
afirmou o parlamentar.

Na opinião de Amauri Teixeira, é 
preciso aperfeiçoar esses mecanis-
mos e rebaixar, por exemplo, o crité-
rio para a iniciativa popular de leis. 
Segundo o parlamentar, o número 
de assinaturas “físicas” requerido 
pela Constituição dificulta a apre-
sentação de projetos. Para ele, o cri-
tério deve ser facilitado, aceitando, 
inclusive, a modalidade de “assina-
tura digital”. 

O deputado defendeu também 
que a população possa apresentar 

legitimamente propostas de emen-
da à Constituição (PECs), o que não é 
permitido pela legislação atual. 

“Precisamos auscultar o desejo 
daqueles que representamos. Pre-
cisamos ter processos de verifica-
ção desses desejos, dessas necessi-
dades. Esses processos não podem 
ser uma consulta esporádica, de vez 
em quando, têm que ser algo siste-
mático. Temos que ter institutos que 
permitam, efetivamente, a partici-
pação direta do povo nos destinos 
deste País”, declarou.

Localização mais ágil de 
quem liga em emergência

Resolução da Anatel quer permitir localização imediata de quem liga de um celular

A localização de pessoas que dis-
cam para os telefones de emergência 
190, da Polícia Militar; 192, do Samu; 
e 193, dos Bombeiros, pode ficar mais 
rápida. A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) deve publicar, 
até o fim do ano, uma resolução que 
vai permitir a localização imediata de 
quem ligar para números de emergên-
cia de um telefone celular.

O gerente de Regulamentação da 
Anatel, Nilo Pasquali, afirmou, na ter-
ça-feira (9), que a medida está em dis-
cussão no conselho diretor da agência. 
O objetivo é permitir que os órgãos que 
atendem emergências possam atuar de 
forma mais ágil, com um mecanismo 
que as operadoras de telefonia móvel 
já possuem. O modelo dará mais agi-
lidade ao socorro.

“Quando a pessoa ligar para o 190, 
a central da Polícia Militar será capaz 
de identificar a localização do aparelho 
e despachar uma viatura ou algo nesse 
sentido. Outra vantagem é prestar um 
primeiro socorro de forma mais efeti-
va, antes mesmo de precisar perguntar 
para o cidadão onde ele se encontra”, 
destacou.

Pasquali participou da reunião do 
grupo de trabalho que estuda formas 
de tornar efetiva a chamada Lei dos 
Desaparecidos  (12.841/13), que entrou 
em vigor em julho deste ano e torna 
possível a utilização das redes de tele-
fonia móvel para localização de pesso-
as desaparecidas. Fazem parte do gru-
po representantes das operadoras de 
telefonia, do Ministério Público Fede-
ral, da Polícia Civil do Distrito Federal, 
da Anatel, e da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública.
Empecilhos - O coordenador do 

grupo de trabalho e autor do projeto 
que originou a Lei dos Desaparecidos, 
deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), 
explicou que um dos grandes empeci-
lhos para encontrar com rapidez pes-
soas desaparecidas - seja por motivos 
criminosos, como em sequestros, ou 
não - é o fato de que a maioria das em-
presas só fornece a localização do ce-
lular de um desaparecido para a polí-
cia depois de autorização de um juiz. 
A autorização judicial pode levar de 
seis horas a quatro dias. “Não é pos-
sível que o Brasil continue com essa 
calamidade pública que é o desapare-
cimento de 200 mil pessoas por ano 
- a cada 11 minutos desaparece uma 
pessoa - e não se faça nada. Então que-
remos que essa lei seja implantada na 
prática”, afirmou.

Entre os motivos apresentados pe-
las operadoras para não oferecer a lo-
calização imediata do celular à Polí-
cia é a proibição da quebra do sigilo da 
comunicação garantido pela Consti-
tuição. Mas, o perito criminal Renato 
Barbosa, assessor do procurador-geral 
da República,  destacou que existe uma 
diferença entre o sigilo do conteúdo de 
uma conversa telefônica e dos dados 
do celular, como localização do apare-
lho e a hora em que uma chamada foi 
feita. “A localização de pessoas por in-
termédio da tecnologia de telecomuni-
cações não contempla o sigilo, porque, 
a princípio, quem está desaparecido, a 
última coisa que vai querer avocar, ou 
a família, é que ele tem direito à inti-
midade”, ponderou.

Edson Santos.

Luis Macedo

Luis Macedo
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PINGA-FOGO
Aniversário do MS

O estado do Mato Grosso do 
Sul comemora hoje 36 anos. Mar-
çal Filho (PMDB-MS) observou 
que, nesse tempo, houve avanço 
em vários setores, mas lembrou 
que ainda há muito a ser feito, 
especialmente quanto à infraes-
trutura de transportes. Ele  disse 
que, em breve, deve ser licitada 
a ferrovia que ligará São Paulo 
ao Paraná, passando pela região 
metropolitana de Dourados.

Incêndio em Bacabal
Um incêndio atingiu três es-

tabelecimentos comerciais na 
cidade maranhense de Bacabal. 
Ao cobrar providências, Simplí-
cio Araújo (SDD-MA) disse que 
o município foi envergonhado, 
em abril, quando um carro de 
limpar fossas foi usado para 
apagar outro incêndio. O de-
putado cobrou o cumprimento 
da promessa de inaugurar uma 
unidade do Corpo de Bombeiros 
em Bacabal.

Inclusão social
Dados divulgados pelo Ipea 

foram citados por Luci Choina-
cki (PT-SC), que comemorou a 
redução do número de pessoas 
em situação de extrema pobreza. 
Ela atribuiu o resultado a polí-
ticas públicas de inclusão social 
adotadas pelo governo. A eco-
nomia não cresceu o quanto se 
esperava, lembrou, “mas houve 
partilha das riquezas com pesso-
as que não tinham sequer acesso 
ao Estado”.

Violência em Itu
O aumento da violência em 

Itu (SP) foi relatado por Mis-
sionário José Olímpio (PP-SP). 
Assaltos, em especial no co-
mércio, têm sido frequentes, 
enfatizou, ao fazer um apelo 
ao governo estadual para que 
tome medidas no sentido de 
aumentar o efetivo das polí-
cias. A cidade, que tem mais de 
160 mil habitantes, sofre com a 
carência de segurança pública, 
lamentou.

Demarcações 
Alceu Moreira (PMDB-RS) 

alertou para possíveis preci-
pitações em casos de demar-
cação de terras indígenas. Ele 
disse que o laudo imemorial fei-
to por antropólogos da Funai, 
que se baseia apenas na palavra 
dos indígenas, precisa ser ave-
riguado. Pequenos produtores 
que ocupam terras há mais de 
30 anos estão sendo considera-
dos intrusos diante desses  lau-
dos antropológicos.

EDUCAÇÃO | Já para grupos privados, instituições são responsáveis por democratizar o acesso

Deputados e professores criticam 
oligopólios no ensino superior

O representante da Kroton Educa-
cional, Rodrigo Capelato, afirmou que 
o perfil do aluno da Kroton é majo-
ritariamente das classes C (29,8%), D 
(31,2%) e E (32,4%), sendo apenas 6,6% 
da classe A/B. “Quem está fazendo a 
inclusão educacional não é a universi-
dade pública, mas as instituições pri-
vadas”, disse.

O problema, para Capelato, não é 
o fato de o grupo concentrar um mi-
lhão de estudantes, mas o baixo nú-
mero de alunos matriculados no ensi-
no superior. “É o número de alunos no 

ensino superior que tem que crescer, 
inclusive na educação a distância”, ar-
gumentou.

Capelato descartou a possibilidade 
de demissões após a fusão com o grupo 
Anhanguera, pois em apenas quatro 
das 80 cidades em que o grupo vai atu-
ar há instituições das duas empresas. 
Juntas, as empresas empregam hoje 
mais de 20 milhões de trabalhadores.

Quanto à influência do capital no 
processo pedagógico, disse que não há 
chances de isso ocorrer, “porque o se-
tor é regulado por legislação rígida e 

as instituições atuam sob as diretrizes 
do Ministério da Educação”.

MEC - Parlamentares criticaram 
a ausência de representantes do Mi-
nistério da Educação (MEC) na audi-
ência. Segundo comunicado enviado 
à comissão, o ministério não tem co-
nhecimento oficial da fusão, que ain-
da está sob análise do Cade. Para o 
deputado Chico Alencar (Psol-RJ), a 
posição é uma ofensa ao Parlamento 
e demonstra desinteresse em relação 
a uma questão importante relativa à 
educação superior brasileira.

Kroton: escolas privadas democratizam o ensino

Lara Haje

Deputados e professores denun-
ciaram a formação de oligopólios no 
ensino superior no Brasil e a trans-
formação da educação em negócio, 
em audiência pública na Comissão de 
Educação ocorrida ontem. A comis-
são debateu o impacto na qualidade 
do ensino provocado pela fusão en-
tre as empresas Kroton Educacional e 
Anhanguera Educacional, anunciada 
no primeiro semestre.

A fusão ainda está sujeita à apro-
vação do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) e, se con-
cretizada, poderá criar o maior grupo 
educacional do mundo, com um capi-
tal aberto de R$ 12 bilhões. Juntas, as 
empresas terão mais de 800 unidades 
de ensino superior e quase um milhão 
de alunos, sendo 486 mil no ensino 
presencial e 516 mil no modelo de en-
sino a distância.

O debate foi proposto pelos depu-
tados do Psol Ivan Valente (SP), Chico 
Alencar (RJ) e Jean Wyllys (RJ), além 
de Celso Jacob (PMDB-RJ).

Concentração – Em comunicado, a 
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Estabelecimentos de Ensino 
informa ser contrária à fusão. A enti-
dade destaca que o número de alunos 
que a nova empresa vai atender cor-
responde a 20% das matrículas no en-
sino superior no Brasil, grande parte 
das quais mantidas por investimentos 
públicos, por meio de programas como 
o Fundo de Financiamento Estudan-
til (Fies) e o Universidade para Todos 
(ProUni).

A professora e pesquisadora da 
Universidade de Brasília (UnB) Cristi-
na Helena de Carvalho criticou a par-
ticipação de fundos de investimentos 
na gestão de empresas educacionais. 
“Não se dá mais satisfação apenas ao 
dono da escola, mas ao conjunto de 
investidores”, destacou. “Para gerar 

A comissão reuniu entidade de professores, representante da academia e das empresas que pretendem a fusão; MEC não compareceu

A fusão de duas empresas, se 
concretizada, poderá criar o 
maior grupo educacional do 
mundo, com um capital aberto 
de R$ 12 bilhões

lucros, há exigência de reestrutura-
ção, que envolve redução de quadro de 
pessoal, baixos salários, demissões dos 
mais qualificados e precarização das 
relações de trabalho”, completou. Se-
gundo ela, o setor educacional está se 
tornando um oligopólio, com a compra 
das instituições pequenas pelas gigan-
tes da educação.

Lucros - “Nenhum fundo de inves-
timento questiona como pode melho-
rar a educação, mas sim como pode 
aumentar os lucros dos acionistas”, sa-
lientou o deputado Ivan Valente. Para 
ele, se a única lógica é a maximização 
de lucros, “é evidente que a qualida-
de do ensino vai cair”. Segundo Jean 
Wyllys, alunos têm saído das faculda-
des sem habilidades e competências 
mínimas. Isso é efeito da “mercanti-
lização da educação”, resumiu.

O presidente da Federação dos Pro-
fessores do Estado de São Paulo, Cel-
so Napolitano, também lamentou a 
“transformação da educação em um 
grande negócio”. Ele reclamou ainda 
do excesso de ensino a distância ofere-
cido pelas instituições privadas. 

Zeca Ribeiro
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        NOS ESTADOS
Divulgação

Evandro Milhomen acompanha Ideli 
Salvatti em visita ao Amapá

A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, esteve, 
semana passada, no Amapá para o Encontro Estadual de Prefeitos e 

Prefeitas. O coordenador da bancada federal do estado, deputado Evan-
dro Milhomen (PCdoB-AP), acompanhou a ministra. Ele destacou a 

ação da bancada e de Ideli no caso da PEC 111 que, para ele, está prestes 
a ser resolvido, com liberação de R$ 600 milhões por ano para AP e RR.

Divulgação

O deputado Edinho Bez (PMDB-SC) participou, na semana pas-
sada, de entrevista para um programa da Rádio Santa Catarina, de 
Tubarão (SC). Na ocasião, o parlamentar falou sobre melhorias para o 
município e sua região. A entrevista contou ainda com a presença de 
vereadores e do presidente do PMDB local, Mario Cesar de Carvalho, 
entre outras lideranças.

Edinho Bez aponta melhorias 
para a região de Tubarão (SC)

 
Divulgação

Atendendo a convite do secretário municipal de Educação de São 
Luís, o deputado Simplício Araújo (SDD-MA) passou a última segunda-
-feira (7) visitando centros de ensino da rede municipal que receberam 
recentemente reformas, que incluíram a climatização das salas de aula. 
No mesmo dia, Simplício defendeu a votação da PEC 300, que fixa piso 
salarial nacional para policiais e bombeiros.

Simplício Araújo visita escolas de 
São Luís (MA) e defende PEC 300 

Divulgação

Magda Moffato participa de encontro 
regional em Caldas Novas (GO)

A deputada Magda Mofatto (PR-GO) participou do 6º encontro re-
gional dos partidos da base aliada ao governo Marconi Perillo, realizado 

em Caldas Novas (GO). Cerca de três mil pessoas estiveram presentes 
ao evento, no auditório do clube Di Roma. Líderes de todas as regiões 

do estado debateram ideias, ouviram a população e discutiram os 
projetos prioritários para Goiás.

AP

SC

GO

MA

MEIO AMBIENTE | Deputados querem ouvir ministra da Casa Civil sobre ações preventivas do governo federal 

Comissão de Desastres Naturais fará novas audiências
A Comissão Externa que analisa 

os danos sociais, ambientais e eco-
nômicos decorrentes de desastres na 
região serrana do Rio de Janeiro e as 
providências que estão sendo toma-
das para atender a população afetada 
aprovou, na quarta-feira (9), a reali-
zação de audiências públicas com a 
ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi 
Hoffmann, e com representantes do 
Ministério Público e dos tribunais de 
contas da União e dos estados.

Os deputados querem saber da 
ministra, principalmente, porque, 
até agora, ainda não foram total-
mente regulamentados a política e 
o sistema nacional de proteção e de-
fesa civil (Lei 12.608/12), aprovados 

em 2012. O deputado Glauber Braga 
(PSB-RJ), que sugeriu a audiência 
com a ministra, assinalou que uma 
das lacunas da política nacional de 
proteção e defesa civil é a não re-
gulamentação do cadastro nacional 
de municípios com áreas suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações brus-
cas ou processos geológicos ou hi-
drológicos correlatos.

A partir desse cadastro, as prefei-
turas deverão elaborar mapeamento, 
plano de contingência de proteção e 
defesa civil e plano de implantação 
de obras e serviços para a redução 
de riscos, além de criar mecanismos 
de controle e fiscalização para evitar 

edificação em áreas de risco.
O gerente de prevenção de riscos 

do Ministério das Cidades, Thiago 

Galvão, frisou que o foco das ações 
do ministério, tanto no Plano Pluria-
nual (PPA) quanto nas parcerias com 
a Caixa, é a prevenção. Segundo ele, 
muitas das obras previstas no âmbito 
do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) atrasaram devido a 
problemas como projetos incomple-
tos ou inexequíveis, processos lici-
tatórios que duraram até um ano e 
descompasso entre o orçamento de 
referência e orçamento contratado.

Em 2011 e 2013, as enchentes pro-
vocaram duas grandes tragédias na 
região serrana do Rio. O coordenador 
da comissão, deputado Sarney Filho 
(PV-MA), teme por novos desastres e 
quer medidas preventivas imediatas.


