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PEC dos gastos públicos é
aprovada e vai à promulgação
na quinta-feira
CCJ da Câmara deve votar nesta
quarta-feira a reforma da Previdência
Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Por 53 a favor e 16 contrários, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2016, que
limita o aumento dos gastos públicos à variação da inflação, foi aprovada em segundo
turno no Plenário do Senado nesta terça-feira (13). O texto será promulgado em sessão
solene do Congresso Nacional, no próximo dia 15, às 9 horas. A proposta foi encaminhada
pelo governo de Michel Temer com o objetivo de equilibrar as contas públicas por meio de
um rígido mecanismo de controle de gastos, o novo regime fiscal.

Eduardo Braga entrega relatório final do
Orçamento após incluir mais recursos
para saúde e mais investimentos
Igo Estrela/PMDB

Após pedido de vista, o deputado Alceu Moreira, relator da proposta no colegiado, ressaltou
que a CCJ analisa a proposta apenas quanto aos requisitos constitucionais. O conteúdo da
PEC será avaliado posteriormente por uma comissão especial da Câmara dos Deputados.

Instaladas comissões das MPs do Cartão
Reforma e dos contratos de parceria
Foram instaladas nesta terça-feira (13) as comissões mistas responsáveis por analisar as medidas provisórias (MPs) 751 e 752/2016. A comissão da MP 751/2016 analisará a criação do
programa Cartão Reforma, com o objetivo de subsidiar a aquisição de materiais de construção destinados à reforma, à ampliação ou à conclusão de imóveis de famílias de baixa renda.
Já a MP 752, que terá como relator o deputado peemedebista Sergio Souza (PR), autoriza a prorrogação e a possibilidade de nova licitação de contratos de parceria nos setores
rodoviário, ferroviário e aeroportuário. As regras valem para os projetos que fazem parte do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O objetivo, segundo o governo, é viabilizar a
realização de novos investimentos em concessões existentes no setor de transporte.
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A proposta que está na pauta da Comissão Mista de Orçamento desta quarta-feira (14) e
que pode ser votada pelo Plenário do Congresso ainda nesta semana prevê mais recursos
para custeio da saúde e para investimentos públicos. As estimativas foram apresentadas
nesta segunda-feira (12) pelo relator-geral da matéria, senador Eduardo Braga (AM), que
entregou o relatório final ao projeto (PLN 18/2016).

Peemedebista debate sobre prevenção de
doenças cardiovasculares
Requerida pelo deputado Alexandre Serfiotis (RJ), a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizou audiência pública e ouviu especialistas que pediram
mais investimentos em prevenção de doenças cardiovasculares.
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Congresso Nacional
CÂMARA

SENADO

CCJC aprecia PEC
da Reforma da
Previdência

Senado deve votar
projeto que atualiza
lei de licitações

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) da Câmara deve votar nesta
quarta-feira (14) a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287/2016, do governo Michel Temer, que trata da reforma da Previdência. A reunião para votar a admissibilidade da
matéria estava prevista para esta segundafeira, mas um pedido de vista coletivo acabou
adiando a votação para que os deputados
tivessem mais tempo de analisá-la.
O relator da PEC, deputado Alceu Moreira (RS), ressaltou que cabe à CCJC apenas
a análise da constitucionalidade da proposta,
sem foco no conteúdo (mérito) do texto. “Ela
não é inconstitucional, absolutamente não é.
Vejam se, no texto que escrevi, tem inconsistência técnica, jurídica, constitucional
ou legal. Não há absolutamente nenhuma.
Nenhuma”, disse.
Alceu Moreira argumenta que a
preocupação do governo Michel Temer é
preservar os direitos adquiridos e proteger
as expectativas de direitos dos segurados,
estabelecendo um amplo conjunto de regras
de transição para as aposentadorias. Entre
outros pontos, o texto prevê aposentadoria
com idade mínima de 65 anos e 25 anos de
contribuição, tanto para homens quanto para
mulheres, e regras idênticas para trabalhadores públicos e privados.
Moreira foi designado na última quarta-feira (7) para relatar a proposta. Segundo o presidente da CCJC, deputado Osmar
Serraglio (PR), responsável pela designação,
Alceu Moreira já vinha conversando com o

O presidente do Senado, Renan Calheiros (AL), informou que o PLS 559/2013,
que altera a Lei de Licitações, deverá
ser votado em turno suplementar nesta
terça-feira (13). A matéria foi aprovada no
Plenário, no último dia 8, com pareceres
favoráveis do senador Eunício Oliveira
(CE), em nome da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e da Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE).
“Esse projeto vai facilitar a vida das
pessoas e promover transparência e segurança nos processos licitatórios”, afirmou
Eunício.
A proposta faz parte da Agenda
Brasil – pauta apresentada pelo senador
Renan, com o objetivo de incentivar a
retomada do crescimento econômico do
país.
O texto é considerado o novo marco
legal para licitações e contratos. Entre
as inovações, destacam-se a inversão de
fases – o julgamento das propostas antes
da habilitação –, e a contratação do se-

Deputado Alceu Moreira (RS)
Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

governo e por isso o parecer pôde ser feito
rapidamente.
No parecer apresentado, Alceu Moreira
diz que a proposta tem preocupação em
preservar os direitos adquiridos e proteger
as expectativas de direitos dos segurados,
estabelecendo um amplo conjunto de regras
de transição. “Ao garantir direitos e até mesmo se preocupar com regras de transição,
a proposta atende a todos os pressupostos
legais”, garantiu.
O parecer já foi feito com base na última versão da PEC 287. Os militares ficaram
de fora da proposta, e, embora Alceu Moreira
não conheça o texto que deve mudar também a aposentadoria desse grupo – que
hoje tem regras e um fundo de pensão próprios –, chegou a fazer uma previsão. “Essa
norma dos militares é infraconstitucional,
não está na PEC, mas deve seguir a mesma
regra da previdência geral: os militares terão
de pagar mais ou trabalhar por mais tempo,
para seguir a mesma lógica”, afirmou.
Se for aprovada na CCJC, a Câmara
criará uma comissão especial especificamente para analisar seu conteúdo. Como
os trabalhos legislativos irão até a próxima
semana, o colegiado deverá ser instalado
somente no próximo ano.

CÂMARA

Projeto de Carlos Bezerra destina ICMS
da importação ao estado do destinatário
O deputado Carlos Bezerra (MT) apresentou um Projeto de Lei Complementar (PLP
576/2010) para que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), relativo à operação de importação, seja cobrado
pelo estado onde se localizar o domicílio
ou o estabelecimento do destinatário da
mercadoria ou bem.
A proposta altera a Lei Kandir (Lei
Complementar 87/1996), que atribui a
cobrança do ICMS ao estado onde ocorrer
a entrada física da mercadoria, o que, neste
caso, beneficia as unidades que possuem
portos e aeroportos.
Segundo o deputado, a lei contraria
a Constituição, que prevê a arrecadação do
ICMS pelo estado onde estiver a empresa
responsável pela compra da mercadoria.
Bezerra disse que o STF já julgou ações
com base nessa regra.
A matéria foi aprovada na Comissão

Deputado Carlos Bezerra (MT)
Foto: Igo Estrela/PMDB

de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara
e será analisada em regime de prioridade
pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC), antes de ir ao Plenário.

CÂMARA

Serfiotis defende prevenção de doenças
cardiovasculares
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A pedido do deputado Alexandre Serfiotis
(RJ), a Comissão de Seguridade Social e
Família (CSSF) da Câmara realizou audiência
pública, nesta segunda-feira (12), sobre doenças cardiovasculares. Para Serfiotis, é preciso investir em educação e prevenção para
não sobrecarregar o Sistema Único de Saúde
(SUS) com gastos de alta complexidade.
“Para que esse paciente amanhã não
desenvolva insuficiência renal, não tenha
uma complicação vascular de amputação do
paciente diabético”, justifica Serfiotis,
“é preciso que campanhas de preven-

ção sejam intensificadas”.
Os especialistas ouvidos pela Comissão também pediram mais investimentos
em prevenção de doenças cardiovasculares.
As doenças cardiovasculares têm componentes genéticos que não podem ser mudados, como idade, sexo ou história de doença
cardíaca na família. Outros fatores, no
entanto, podem ser eliminados ou corrigidos, como o hábito de fumar, a alimentação
inadequada, a obesidade, a falta de exercícios físicos, o colesterol alterado, o diabetes
e a pressão alta.

Senador Eunício Oliveira (CE)
Foto: Igo Estrela/PMDB

guro, que poderá garantir a conclusão de
uma obra pública em caso de dificuldades
enfrentadas pela empresa contratada.
*Até o fechamento desta edição a
pauta não havia sido deliberada

CONGRESSO

Municípios ganham prazo para elaborar
plano de mobilidade urbana
Vai à sanção presidencial Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 22/2016, que amplia o prazo
para que municípios possam apresentar o
plano de mobilidade urbana. A matéria foi
aprovada por unanimidade pelo Plenário do
Senado.
Em 2012, o Congresso Nacional
aprovou a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, que estabeleceu um prazo de três
anos, finalizado em abril de 2015, para que
as cidades definissem seus planos. Frente
às dificuldades dos municípios em cumprir
com a obrigação, o deputado Carlos Bezerra
(MT) apresentou o Projeto de Lei da Câmara
(PLC) 22/2016, propondo a ampliação do
prazo por mais três anos.
No Senado, Simone Tebet (MS) relatou a proposta na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) e no Plenário e explicou que a matéria é importante
porque a União só libera recursos mediante
a apresentação desse planejamento pelos
municípios.
A parlamentar explicou que neste
momento as prefeituras não conseguem
receber os recursos do governo federal para

a Política de Mobilidade por falta dos projetos. “Por conta de não terem o plano, e já
ter passado o prazo para sua apresentação,
os municípios não podem captar recursos
no governo federal. Temos no Orçamento
da União R$ 35 bilhões para mobilidade urbana. Só para ter uma ideia do que estamos
falando, há atualmente apenas R$ R$ 9 bilhões contratados, o que significa que temos
R$ 25 bilhões, a princípio, à disposição dos
municípios, e eles não podem captar esses
recursos porque não têm o plano”, destacou.
Simone Tebet também defendeu que
o projeto é importante porque dá um prazo
de mais um ano e meio para os municípios
buscarem os R$ 35 bilhões em recursos da
União disponíveis para as obras de mobilidade urbana. Mas, é preciso ter o plano
pronto, alerta Tebet.
A legislação determina que os Planos
de Mobilidade Urbana devem ser integrados
ao Plano Diretor Municipal e contemplar o
financiamento da infraestrutura, os serviços
de transporte público coletivo e a circulação
viária que inclua acue preveja acessibilidade
e locais para estacionamentos.

CONGRESSO

Cerca de 7 mil servidores serão
transferidos para a União até 2017,
comemoram Raupp e Marinha
Até o final de 2017 cerca de 7 mil servidores serão transferidos para os quadros
da União, segundo informações dadas ao
senador Valdir Raupp (RO) e à deputada
Marinha Raupp (RO) pela Comissão da
Transposição dos Servidores dos Ex-territórios, sediada em Brasília.
Raupp e Marinha receberam esta
informação durante audiência com a
presidente da Comissão, Neleide Ábila, e
com o diretor do Departamento de Órgãos
Extintos, Erasmo Sampaio. Também estiveram na audiência o secretário-adjunto
da Secretaria de Planejamento do Estado,
Pedro Pimentel, e o procurador da Superintendência de Representação de Rondônia em Brasília, Éder Luiz Guanieri.

Os peemedebistas saíram da audiência satisfeitos com as informações
da Comissão da Transposição já que
2017 marcará a conclusão do processo
de transferência de servidores para o
governo federal. Atualmente, cerca de
1.590 servidores já foram enquadrados e
estão na folha de pagamentos do governo
federal.
Segundo os parlamentares, até a
presente data o Ministério do Planejamento já publicou 32 portarias contemplando os servidores aptos a transposição. “Como há um esforço das Comissões
da Transposição em Brasília e em Rondônia, com certeza, o processo será concluído em 2017”, frisou o senador Raupp.

Congresso Nacional
CONGRESSO

Reforma do ensino médio é destaque na pauta do Plenário da Câmara
O Plenário da Câmara dos Deputados
colocou em pauta, nesta terça-feira (13), a
conclusão das votações da Medida Provisória
(MP 746/2016) que reformula o ensino médio. O texto principal foi aprovado na semana
passada, podendo ser alterado com a votação
nominal de pelo menos 14 destaques apresentados pelos deputados.
A primeira proposta apreciada foi uma
emenda que previa o repasse de recursos aos
estados e ao Distrito Federal, no âmbito da
política de fomento ao ensino integral, além
daquilo que é repassado pelo Fundeb. O Plenário rejeitou a emenda por 192 votos a 121.
Outro ponto debatido na abertura dos
trabalhos foi o aumento da carga horária do

ensino médio. De acordo com o texto-base
já aprovado, haverá uma transição dentro
de cinco anos da publicação da futura lei,
passando das atuais 800 horas para 1.000
horas anuais. O aluno terá de escolher áreas
de conhecimento: linguagens, matemática,
ciências da natureza, ciências humanas e
formação técnica.
Uma das diferenças desse texto em
relação ao texto original da MP é que as
disciplinas de artes e educação física voltam
a ser obrigatórias. Além disso, o governo
federal ajudará os estados com recursos para
o ensino integral por dez anos, em vez dos
quatro anos inicialmente previstos.
Comunicação – A medida provisória (MP

744/2016) que reestrutura a Empresa Brasil
de Comunicação (EBC) também deve ser
apreciada esta semana, já que a matéria
está trancando as votações de projetos de
lei no Plenário da Câmara. A medida altera a estrutura da empresa, que possui sete
emissoras de rádio e uma agência de notícias
na internet. A principal mudança é que o
texto extingue o Conselho Curador, formado
por 22 representantes da sociedade civil e
do governo, e cria um Comitê Editorial e de
Programação, com 11 membros.
Também muda regras sobre a nomeação do presidente da empresa, que deverá
passar por sabatina no Senado e poderá ser
demitido pelo presidente da República. Antes,

a demissão só podia acontecer por decisão
do Conselho Curador. Para o vice-líder do
Governo no Congresso Nacional, deputado
Leonardo Quintão (MG), as mudanças servirão para deixar a EBC mais eficiente e visível
ao público.
Hidrelétricas – Entre as propostas que podem ser votadas mesmo com a pauta trancada destaca-se o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 163/2015, do Senado. O texto muda a
forma de cálculo do coeficiente de participação do município no rateio do ICMS quando
em seu território houver usina hidrelétrica.
*Até o fechamento desta edição, os projetos não haviam sido votados.

PEC dos Gastos é aprovada em segundo turno pelo Plenário do Senado
O Plenário do Senado aprovou na tarde desta terça-feira, (13), por 53 votos favoráveis e
16 contrários, o segundo turno da Proposta de
Emenda Constitucional que estabelece (PEC
55/2016) um teto para os gastos públicos
por 20 anos. A matéria será promulgada pela
Mesa do Congresso nesta quinta-feira (15).
Considerada fundamental pelo governo,
a emenda constitucional estabelece que nos
próximos 20 anos, as despesas da União só
poderão crescer com base na inflação do ano
anterior.
As medidas constituem a principal
aposta do Palácio do Planalto para conter o
rombo nas contas públicas e sanear a economia do país. Segundo o texto, a partir do
décimo ano de vigência da PEC, o presidente
da República poderá rever os critérios uma
vez a cada mandato presidencial.
Em 2017, os limites serão estabelecidos
com base na despesa paga em 2016 (incluídos os restos a pagar), corrigidos em 6,52%,
que é a inflação prevista para o ano. Nos anos
seguintes, os limites serão corrigidos pela
inflação (IPCA) acumulada em 12 meses até
junho do ano anterior.
Educação e Saúde – Haverá tratamento
diferenciado para saúde e educação em 2017.
A saúde terá 15% da receita corrente líquida
e a educação ficará com 18% da arrecadação
de impostos. A partir de 2018, as duas áreas
passarão a ter as despesas corrigidas pela

Plenário do Senado

inflação, como os demais setores.
A oposição recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a tramitação da PEC, mas o ministro Luiz Roberto
Barroso indeferiu o pleito. “Já houve decisão
sobre isso, não pode haver interferência do
Poder Judiciário no Legislativo”, observou
Renan Calheiros (AL).
Avanço para o Brasil – Ao final da sessão do
Plenário desta terça-feira, presidente do Senado, disse que a aprovação da PEC 55/2016
é um avanço para o Brasil.
“A aprovação da PEC 55/2016 é uma
vitória para o país porque foi estabelecida
uma regra para o gasto público”, disse Renan.
“Senado está antenado às questões da sociedade, com o país e mais uma vez entregou

Foto: Igo Estrela/PMDB

uma regra para regulamentar o crescimento
dos gastos públicos”.
Segundo Renan, a aprovação não significa dizer que o Brasil vai continuar vivendo
à base de ajustes econômicos. “Nós temos
que retomar o crescimento econômico. Eu
tenho me dedicado a colocar o Senado para
funcionar e a tocar uma pauta que atenda aos
anseios da sociedade”, finalizou.
Votação de projetos – O presidente do Senado anunciou que com a aprovação da PEC,
terão prioridades de votação no Plenário da
Casa as seguintes matérias. O PLS 204/2016
- Complementar, que permite aos três entes
da federação a securitização de créditos
tributários e não tributários; o PLC 54/2016,
que reduz as prestações dos empréstimos

dos estados até 2018 e estabelece um prazo
adicional de 20 anos para o pagamento (PLC
54/2016 - Complementar); o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao PLS 386/2012 –
Complementar, de autoria do senador Romero
Jucá (RR), que altera regra do Imposto sobre
Serviços (ISS); a PEC 113A/2016, da Câmara
dos Deputados, que veda a reeleição para os
cargos de presidente da República, governador e prefeito; o PLS 559/2013, de comissão
temporária do Senado, que altera a Lei de
Licitações (votação em turno suplementar); o
PLS 186/2014,que dispõe sobre a exploração
de jogos de azar; a PEC 111/2015, do senador
Renan Calheiros, que veda a edição de medidas provisórias capazes de gerar desequilíbrio
econômico-financeiro dos contratos; o PLS
280/2016 também de autoria do senador
Renan Calheiros, que define os crimes de
abuso de autoridade; a PEC 62/2015, que
veda a vinculação automática entre subsídios
de agentes públicos.
Além dessas matérias, têm prioridade
ainda os projetos da Comissão Especial do
Extrateto, entre eles o PLS 449/2016, que
regulamenta o limite remuneratório; o PLS
450/2016, que determina a divulgação das
remunerações pagas aos agentes públicos;
e o PLS 451/2016, que considera ato de
improbidade administrativa a autorização de
pagamento de verbas remuneratórias acima
do teto.

Braga conclui proposta orçamentária com mais investimentos e recursos para saúde
O senador Eduardo Braga (AM) concluiu o
relatório final da proposta orçamentária (PLN
18/2016) com mais recursos para custeio da
saúde e para investimentos públicos. O texto
começará a ser analisado nesta quarta-feira
(14) na Comissão Mista de Orçamento (CMO),
e a expectativa do senador é que a votação no
Plenário do Congresso ocorra amanhã (15).
Segundo Braga, o orçamento federal
está de acordo com as regras do teto de gastos, propostas pelo governo Michel Temer. As
despesas primárias correspondem às despesas
de 2016 corrigidas pela inflação projetada

para este ano (7,2%). A elaboração do orçamento com base no limite de gastos sinaliza
para o mercado “um compromisso com o
realismo orçamentário tanto com relação ao
teto da despesa quanto com relação à receita”,
disse o senador.
O relator da receita este ano foi o
deputado Daniel Vilela (GO). Em novembro a
Comissão de Orçamento aprovou o relatório
do parlamentar, que elevou a arrecadação
federal do próximo ano em R$ 13,2 bilhões,
totalizando R$ 1,407 trilhão.
Saúde – A saúde foi a área que recebeu o

maior reforço de recursos. São R$ 115,3 bilhões para ações e serviços públicos de saúde,
o que corresponde a 15% da receita corrente
líquida (RCL) da União para 2017.
A previsão inicial era de R$ 105,5 bilhões, ou 13,9% da RCL. A ampliação para 15%
da RCL decorreu da negociação na Câmara
para a aprovação da PEC do Teto de Gastos
Públicos. O novo patamar exigiu do relator-geral a destinação de mais recursos para a
saúde.
No total, a despesa do Ministério da
Saúde sai de R$ 115,5 bilhões para R$ 125,3

bilhões.

58,3 bilhões – R$ 19 bilhões a mais do que a
dotação da proposta orçamentária. A previsão
é maior do que o autorizado para este ano (R$
45,6 bilhões), mas está abaixo de 2014 e 2015,
quando os investimentos autorizados superaram os R$ 80 bilhões.
Para Eduardo Braga, os números do
relatório ainda espelham a crise fiscal do Estado, com deficit primário (R$ 139 bilhões para
o governo federal) e dívida líquida do setor
público ainda em alta (49,4% do PIB).

sa Brasil de Comunicação, seguiu para o
Plenário da Câmara. O texto foi aprovado
na última semana por uma Comissão Mista
de deputados e senadores que analisou
a admissibilidade, pertinência e constitucionalidade da MP. O relator foi o senador
Lasier Martins (PDT-RS), que apresentou um
Projeto de Lei de Conversão (PLV).

As principais modificações são a
transformação do antigo Conselho Curador
em Comitê Editorial, voltado para a definição da programação, e a aprovação pelo
Senado do diretor-presidente da instituição.
A extinção do Conselho Curador era
um dos itens mais controversos da MP,
editada pelo presidente Michel Temer em 2

de setembro. Para integrantes do governo, o
órgão estava partidarizado, o que atrapalhava sua atuação de forma isenta; para os alinhados ao governo da ex-presidente Dilma
Rousseff, o Conselho Curador é peça-chave
na gestão de uma TV pública que garanta a
representação dos interesses da sociedade
na programação.

O deputado Leonardo Quintão (MG) e os

(13). O colegiado avaliará rotinas realizadas
por órgãos e entidades da administração
pública federal, com o intuito de otimizar
procedimentos.
A comissão vai abrir prazo de 30 dias

para recebimento de sugestões da sociedade civil. No relatório final constarão sugestões de mudanças do ordenamento jurídico
vigente, recomendações e proposta de
fiscalização e controle.

Investimentos – Eduardo Braga prevê R$

AGENDA & NOTAS

Medida Provisória
que muda a EBC
avança no Congresso
A Medida Provisória (MP) 744/2016, que
muda o funcionamento da EBC - Empre-

Peemedebistas na
Comissão Mista de
Desburocratização

senadores Garibaldi Alves Filho (RN) e
Simone Tebet (MS) participam da Comissão
Mista de Desburocratização, que foi instalada no Congresso Nacional nesta terça-feira
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PMDB e Fundação Ulysses Guimarães

‘Tempestade perfeita’ que estamos
Michel Temer: Medidas econômicas
vivendo não é obra de improviso * Delfim Netto colocarão o Brasil de volta aos trilhos
A consolidação de um ambiente favorável à
recuperação do crescimento do Brasil, que
tornaria menos custosa a inevitável busca
do equilíbrio fiscal, tem sido fortemente
prejudicada por alguns eventos. Primeiro, pela insensatez da violência que tem
predominado em algumas das legítimas (e
respeitáveis) manifestações públicas dos
cidadãos. Vândalos não entendem que elas
só são possíveis exatamente porque eles
são livres!
Segundo, pela histeria irracional que
nasce, voluptuosa, do movimento “nós ou
eles”, que nega a aceitação das regras do
jogo e, portanto, não tem como terminar
bem.
Terceiro, pelo irrefletido movimento
de pequenas, sórdidas e anônimas intrigas
que sempre infestam os palácios e que,
agora, propagam dúvidas do presidente
sobre a política econômica comandada pelo
seu ministro da Fazenda. O velho e sábio
Bismarck já dizia, no século 19, que não há
nada pior para a reputação de um ministro
do que levar seu chefe a ter que reafirmar
“que ele é de sua absoluta confiança”…
O Brasil precisa introjetar e conformar-se com o fato de que foi levado à falência por uma política econômica voluntarista
executada a partir de 2012. A “tempestade
perfeita” que estamos vivendo não é obra
de improviso. Foi cuidadosamente gestada
e magnificamente terminada no dramático
esforço para a reeleição de 2014. O retrato
mais cruel desse terremoto é a situação da
indústria nacional.

O seu PIB físico patina há sete anos
(desde o 3º trimestre de 2009), com surtos
espasmódicos de voo curto. Nos últimos
doze meses, desde outubro de 2016, a
produção industrial caiu 8,4%, puxada pela
redução da produção dos bens de consumo
duráveis (19,2%) e, o que é mais preocupante, pela queda (17,4%) da produção de bens
de capital!
A indústria opera hoje com uma capacidade ociosa imensa. Em setores críticos
como o do aço, por exemplo, em torno de
40%, sem que a sociedade sinta angústia e
disposição efetiva do governo de enfrentá-la. Talvez porque ainda acredite na lenda
urbana da baixa produtividade da indústria
no chão da fábrica, contada por alguns
“econocientistas”. Da porteira da fábrica para
o mundo, o “Doing Business” de 2017, do
Banco Mundial, conta a verdadeira história!
E ela fala, principalmente, contra os governos passados!
Desde o início do governo Temer, devido à recessão e à firmeza do Banco Central,
a expectativa de inflação tem cedido. O problema é que o desconforto com o equilíbrio
fiscal impôs um excesso de cuidado com a
política monetária. Isso elevou a taxa real
de juros e valorizou o dólar, desestimulando
ainda mais o investimento e as exportações
industriais, vetores disponíveis (além das
concessões) para estimular a retomada do
crescimento.
(*) ex-ministro da Fazenda e escreve às
quartas-feiras na Folha de S.Paulo – Opinião

NOTA OFICIAL - PMDB Nacional
Diante dos fatos ocorridos nos últimos dias,
referentes aos vazamentos criminosos divulgados pela imprensa sobre delações não
homologadas de funcionários da empresa
Odebrecht, o PMDB vem com firmeza marcar
sua posição:
1) O PMDB condena e repele a irresponsável divulgação de declarações que não
refletem a verdade dos fatos;
2) O PMDB sempre utilizou nas campanhas eleitorais recursos legais declarados
e com prestações de contas aprovadas. O
partido jamais utilizou qualquer instrumento de caixa 2 ou doações não declaradas;
3) É de fundamental importância a união
de todos os membros do partido, independentemente de sua posição no quadro
político, para enfrentar os desafios necessários em redirecionar o País;
4) O presidente Michel Temer tem exercido na sua plenitude o compromisso de
recuperar o Brasil. Em cerca de 100 dias, o
governo permanente conseguiu aprovar a
PEC que limita dos gastos públicos e uma
série de medidas que aperfeiçoam a exploração de óleo e gás. Também apresentou a Reforma da Previdência e diversos
mecanismos que estimulam a retomada
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do crescimento econômico. Ou seja, o governo está enfrentando os problemas com
coragem e determinação para desconstruir uma herança extremamente negativa
e nefasta que foi deixada;
5) O PMDB enfrentará todas as questões
que forem levantadas contra nós, de qualquer modo, seja de forma clara ou sórdida,
no sentido de esclarecer a verdade e dar
condição para que os brasileiros possam
separar e avaliar com clareza as posições
que o partido e seus membros estão
tomando.
Quero reafirmar que os partidários
do PMDB deverão, imbuídos de coragem e
determinação, enfrentar todas as ondas de
boatos, ataques e tentativas de manobrar
com fatos forjados a criação de um clima de
instabilidade do País que levaria a um caos
ainda maior do que encontramos quando o
presidente Temer assumiu. Portanto, força e
união ao PMDB! Estamos no caminho certo
e vamos todos juntos construir um Brasil
melhor.

Em discurso na cerimônia Prêmio Líder do

Brasil 2016, o presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta segunda-feira (12)
que as medidas econômicas apresentadas
pelo governo farão o Brasil vencer a crise.
“Vamos colocar o Brasil nos trilhos para
aquele que vier depois. O Brasil vai vencer”,
resumiu o presidente.
“Neste momento precisamos de muita coragem no Brasil, para fazer coisas aparentemente impopulares, mas que geram
popularidade adiante”, afirmou o presidente
depois de receber a homenagem.
Na visão de Michel Temer, os dias
atuais exigem responsabilidade fiscal. “Eu
apreciaria imensamente poder gastar, mas
nós precisamos repaginar o país. Nós precisamos dar uma nova fisionomia ao Brasil”,
ressaltou.
Temer citou as duas principais medidas econômicas apresentadas pelo governo.
Uma é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto de gastos, aprovada em
segundo turno pelo Senado nesta terça-feira (13). A outra é a reforma da Previdência,
enviada ao Congresso na semana passada e
que deve ser apreciada nesta semana pela
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) da Câmara.

Michel Temer
autoriza desconto
na renegociação
de dívidas dos
produtores rurais

Temer fala sobre dívidas dos produtores
Foto: Marcos Corrêa/PR

Brasília, dia 12 de dezembro de 2016.
Senador Romero Jucá
Presidente do PMDB Nacional

O presidente da República, Michel Temer,
assinou na última sexta-feira (9) um decreto
que regulamenta a renegociação de dívi-

Michel Temer recebe homenagem
Foto: Beto Barata/PR

Premiação — O presidente recebeu o prêmio
Líder do Brasil, homenagem organizada
pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais,
para reconhecer o talento, competência e
comprometimento dos principais líderes
brasileiros de diversos segmentos.
Também foram homenageados o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e
o empresário Abílio Diniz.

das com produtores rurais do Norte e do
Nordeste. A medida prevê descontos de até
95% para quem quiser quitar o débito em
financiamentos de menor valor.
Além de produtores do Norte e do Nordeste, também fazem parte do pacote produtores rurais do norte de Minas Gerais e norte do
Espírito Santo, na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene).
Só no Banco do Nordeste, a medida
deve beneficiar 703 mil produtores rurais que
enfrentam cinco anos de seca na região. No
Norte do país, são cerca de 211 mil operações
de crédito contempladas.
Instituições — A regulamentação da Lei
13.340/2016 permite o início imediato da
renegociação de operações de crédito rural
contraídas até 31 de dezembro de 2011.
São contemplados financiamentos com
recursos dos fundos constitucionais do Norte e
do Nordeste, por meio do Banco da Amazônia
e Banco do Nordeste, e operações do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal.
Descontos — O maior percentual de desconto – 95% – vale para a quitação empréstimos no limite de R$ 15 mil contratados
até 31 de dezembro de 2006 em regiões do
semiárido e no norte do Espírito Santo e de
Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do
Vale do Mucuri.
Nas demais áreas de atuação da Sudene
e da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam) o percentual é de 85%. Esta
é a primeira vez que a região Norte é beneficiada com renegociação de dívidas com desconto.
As condições de repactuação das dívidas
variam de acordo com o valor e com o período
da contratação dos empréstimos.

