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A proposta inclui na Lei 9.537/97 um novo tipo de 
embarcação (denominada veículo a jato propulsão) e 
uma categoria específica de condutor para esse tipo 
de veículo. O condutor deve ser habilitado por meio 

de documento expedido por autoridade marítima, 
com prazo determinado de validade, e obtido após 
a realização de carga horária específica de aulas te-
óricas e práticas. | 3

Para relator, regras são importante por se tratar de veículo que requer condução segura

Viação e Transportes aprova projeto 
que regulamenta a utilização de jet skis 

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Texto, aprovado em comissão 
especial, cria normas para o 
refinanciamento das dívidas 
dos clubes de futebol.

É prevista no projeto chave de 
segurança que desliga o aparelho 
em caso de queda do condutor

Lei de 
Responsabilidade 
do Esporte tem 
pontos polêmicos

País precisa superar 
desigualdade entre 
homens e mulheres, 
diz deputada

Medida provisória 
libera R$ 400 mi 
para micro e 
pequena empresa

Índice de Desigualdade de 
Gênero do Brasil ficou em 0,41 
em 2013, segundo relatório da 
ONU. As brasileiras ocupam 
apenas 9,6% dos cargos do 
Congresso Nacional, o que 
coloca o Brasil no mesmo 
patamar de estados árabes.

Ao todo, a MP enviada 
ao Congresso libera R$ 
1,304 bilhão em créditos 
extraordinários para diversas 
ações. Cerca de R$ 363 
milhões serão usados para 
pagar a chamada bolsa 
estiagem a agricultores 
atingidos pela seca.
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POLÍTICA | Brasileiras ocupam apenas 9,6% dos cargos do Congresso, enquanto a média mundial é de 21%

ONU aponta desigualdade de gêneros no Brasil
O Brasil ainda tem muito a avan-

çar em termos de igualdade entre ho-
mens e mulheres e está muito dis-
tante da participação ideal da mulher 
na política. É o que mostra o Rela-
tório de Desenvolvimento Humano, 
lançado pelas Nações Unidas no fi-
nal de julho. O Índice de Desigual-
dade de Gênero do Brasil ficou em 
0,41 em 2013, o que coloca o País na 
posição número 85 em um ranking 
de 149 países.

A deputada Jô Moraes (PCdoB-
-MG), coordenadora da bancada 
feminina, ressalta que o desenvol-
vimento do Brasil em termos de 
igualdade de gênero não acompa-
nhou o desenvolvimento em termos 
gerais. O País subiu uma posição no 
Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), que leva em conta a renda, a 
escolaridade e a saúde da população. 
Nesse ranking, ocupa a posição 79 de 
187 países pesquisados.

Para Jô Moraes, o Brasil só con-
seguirá se desenvolver ainda mais 
se superar a desigualdade entre ho-
mens e mulheres. “Isso tanto em re-
lação aos salários, à inclusão econô-
mico-social e, sobretudo, em relação 
à sua presença nas estruturas de po-
der, nas estruturas das organizações. 

Fonte: União Inter-Parlamentar

E eu acredito que está na hora de o 
Brasil encontrar com sua maioria, 
que são as mulheres.”

Mulheres na política - O relatório 
das Nações Unidos cita que as mu-
lheres brasileiras ocupam apenas 
9,6% dos cargos do Congresso Na-
cional, enquanto a média mundial é 
de 21%. Na América Latina e no Ca-
ribe, a ocupação das mulheres nos 
parlamentos nacionais é de cerca  de 
25% dos assentos. O Brasil está no 
mesmo patamar de estados árabes, 
onde as mulheres possuem menos de 
14% dos assentos nos parlamentos.

Os principais mecanismos de es-
tímulo à participação feminina na 
política no Brasil já estão fixados em 
lei (Lei 9.504/97). Os partidos são 
obrigados, por exemplo, a garantir 
às mulheres 30% das candidaturas 
em cada eleição. No entanto, essa 
cota vem sendo sistematicamente 
descumprida. Muitos partidos uti-
lizam, por exemplo, “candidatas la-
ranja” para burlar a lei.

Jô Moraes explica que a Secreta-
ria da Mulher da Câmara dos Depu-
tados tem trabalhado para enfrentar 
o problema. “Estivemos com todos 
os presidentes do Tribunal Superior 
Eleitoral [TSE], lançamos campa-

nhas, fizemos alterações da legisla-
ção, para que o TSE pudesse convo-
car as mulheres para se incorporar 
nos níveis de participação política. E 
acredito que o nosso centro foi fazer 
que superássemos a ideia de candi-
daturas-laranja, candidaturas arti-
ficiais. Eu tenho a impressão que o 

resultado dessa eleição será um mar-
co”, afirmou.

Neste ano, pela primeira vez, as 
mulheres representam quase 30% do 
total de pessoas que vão concorrer 
nas eleições de outubro, conforme 
dados do TSE. Em 2010, 22% dos can-
didatos eram mulheres.

SESSÃO SOLENE |  Plenário homenageou o Dia do Maçom, que é comemorado nesta quarta-feira, 20 de agosto

Deputados destacam legados da maçonaria para a história
A Câmara dos Deputados reali-

zou ontem sessão solene em home-
nagem ao Dia do Maçom, a ser co-
memorado em 20 de agosto. O autor 
da sugestão da homenagem, depu-
tado Izalci (PSDB-DF), afirmou que 
a história da maçonaria tem legado 
ao País “extraordinários exemplos 
de lutas e sacrifícios”. “Nos momen-
tos mais importantes de nosso País, 
como a independência, a abolição 
da escravatura e a proclamação da 
República, esses bravos defensores 
da nossa Pátria, os maçons do Bra-
sil, foram, sobretudo, protagonistas 

destes feitos”, destacou.  O parla-
mentar  avaliou ainda que “cabe à 
nossa geração, aos maçons de hoje, 
nos incorporarmos à grandiosa ta-
refa de empunhar a bandeira de 
um novo movimento de libertação, 
voltado para as realidades do nosso 
tempo”. 

O deputado Domingos Dutra 
(SD-MA) declarou que a maçona-
ria é uma instituição secular que 
congrega pessoas que vivem para 
o bem comum. “A maçonaria luta 
pela paz, pela justiça, pela frater-
nidade. É uma instituição que tem 

sido generosa com o povo brasilei-
ro”, disse o parlamentar. Em men-
sagem enviada ao Plenário, o presi-
dente da Câmara, Henrique Eduardo 
Alves, elogiou “ a digna pregação de 
união, caridade, liberdade, igualda-
de e fraternidade” da instituição. “O 
maçom põe em prática proposições 
universais e imutáveis com justiça, 
bondade, solidariedade, dedicação 
à família, à sociedade e à Pátria. 
São homens que buscam a perfei-
ção, embora o façam com humildade 
diante da insuperável perfeição de 
Deus”, afirmou. Símbolo do Grande Oriente do Brasi

Felipe Lalli - Wikimedia Commons
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SEGURANÇA | É prevista chave ‘corta corrente’ para desligar automaticamente o motor em caso de queda do condutor

19 de agosto de 2014

Aprovadas regras para uso de jet ski
A Comissão de Viação e Transpor-

tes aprovou o Projeto de Lei 3283/12, 
do deputado Mendonça Filho (DEM-
-PE), que regulamenta a utilização 
de jet ski. A proposta, que altera a 
Lei 9.537/97, passa a prever um novo 
tipo de embarcação (denominada veí-
culo a jatopropulsão) e uma categoria 
específica de condutor para esse tipo 
de veículo.

Segundo o texto, o condutor de 
veículo a jatopropulsão é aquele com 
habilitação certificada por autoridade 
marítima para operar embarcações 
de lazer ou com finalidades esporti-
vas, movidas sem a utilização de leme 
e com direcionamento realizado atra-
vés de jatos propulsores.

O projeto determina que o condu-
tor seja habilitado por meio de docu-
mento expedido por autoridade ma-
rítima, com prazo determinado de 
validade, e obtido mediante a reali-
zação de carga horária específica de 

aulas teóricas e práticas.
Chave - A proposição torna obri-

gatória a utilização de chave de segu-
rança, na modalidade “corta corren-
te”, bem como a instalação do sistema 

codificado para ignição, tanto para os 
veículos novos quanto para os exis-
tentes. A chave de segurança “corta 
corrente” servirá para que, em caso 
de queda do condutor, o motor da em-

barcação seja desligado automatica-
mente, impedindo que ela continue 
navegando de forma desgovernada e 
possa causar algum acidente.

Penalidades - A proposta estabe-
lece que, aos crimes cometidos na 
condução de veículos aquaviários, se-
jam aplicadas as disposições do Códi-
go Penal (Decreto-Lei 2.848/40), do 
Código de Processo Penal (Decreto-
-Lei 3.689/41) e da Lei de Juizados Es-
peciais (Lei 9.099/95).

O relator, deputado Vanderlei Ma-
cris (PSDB-SP), disse que a criação 
de uma classe específica para os jet 
skis é muito importante por tratar-se 
de um veículo aquático com caracte-
rísticas próprias e que requer forma-
ção diferenciada para sua condução 
segura.

Tramitação - O projeto, que trami-
ta em caráter conclusivo, será anali-
sado ainda pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

FUTEBOL | Pelo projeto, clubes terão 25 anos para quitar a dívida de R$ 3 bi com o governo

Rebaixamento de clube devedor é polêmico
Um dos temas que devem domi-

nar a agenda da Câmara depois das 
eleições é a renegociação de pelo 
menos R$ 3 bilhões de dívidas tri-
butárias dos clubes de futebol, com 
a adoção de regras mais rígidas para 
garantir que os times permaneçam 
com as contas em dia. Um dos pontos 
polêmicos do projeto em análise é o 
rebaixamento automático de clubes 
que ficarem inadimplentes após a re-
negociação.

O projeto (PL 5201/13) cria a cha-
mada Lei de Responsabilidade Fiscal 
do Esporte. Anteriormente conhe-
cida como Proforte, a proposta vol-
tou ao centro do debate esportivo em 
julho, quando o Brasil foi desclassi-
ficado da Copa do Mundo pela Ale-
manha e atletas, torcedores, clubes e 
governo engrossaram o coro por uma 
renovação no modelo de negócio do 
futebol brasileiro.

A maioria concorda com a neces-
sidade de renegociar as dívidas para 
não quebrar os clubes, mas há vá-
rias divergências pontuais quanto ao 
projeto. Jogadores de futebol inte-
grantes do movimento Bom Senso 
F.C. estiveram reunidos com parla-
mentares e apresentaram emendas 
para mudar o projeto. Clubes de fu-
tebol e governo também participam 
do debate.

Prazo - O valor de R$ 3,7 bilhões 
das dívidas dos clubes é estimado 
com base nas ações judiciais e nas 
dívidas cobradas na esfera adminis-

trativa, mas o valor ainda pode ser 
maior. Pelo projeto, os clubes terão 
25 anos para quitar a dívida com o 
governo, incluindo os valores ques-
tionados na Justiça.

As parcelas deverão ser de, no 
mínimo, R$ 1 mil; e poderão ter o 
valor reduzido se o time cumprir de-
terminadas condições. Poderão ser 
renegociadas as dívidas com a Recei-
ta Federal, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, o Banco Central 
e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

Contrapartidas - Em troca de ter a 
dívida renegociada, o clube se com-
promete a adotar mecanismos de 
transparência nas contas, pagar em 

dia os salários, e poderá ser rebai-
xado no campeonato caso não apre-
sente certidões negativas de débitos.

O relator do projeto, deputado 
Otavio Leite (PSDB-SP), entende que 
o rebaixamento é condição funda-
mental para o sucesso do novo parce-
lamento. “A renegociação está umbi-
licalmente associada ao novo ajuste 
administrativo e financeiro, sem o 
que eles não poderão participar dos 
campeonatos”, disse o relator.

O deputado Guilherme Campos 
(PSD-SP), vice-presidente da Fede-
ração Paulista de Futebol, também 
defendeu esse ponto. “É a possibi-
lidade que teremos de moralizar o 
futebol”, afirmou.

Punição escalonada - Já os jogado-
res do Bom Senso F.C. são contra o 
rebaixamento automático dos clubes 
em dívida. Eles propõem que, antes 
de perder o lugar no campeonato, o 
clube seja advertido, pague multa ou 
seja proibido de registrar novos atle-
tas. “A sugestão cria punição escalo-
nada, anterior ao rebaixamento da 
entidade, como forma de melhor es-
timular o cumprimento das obriga-
ções fiscais”, diz o texto da emenda 
apresentada pelos atletas.

Outro ponto de controvérsia é a 
taxa de juros cobrada dos clubes na 
renegociação. O texto propõe que 
os clubes paguem a Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP), que é de 5%, en-
quanto o governo quer aplicar a Taxa 
Selic, que é de 11%. 

Para estudioso, não 
falta dinheiro, mas 
gestão eficiente

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal do Esporte não vai resol-
ver completamente o problema 
financeiro do futebol, segundo o 
professor Pedro Trengrouse, da 
Fundação Getúlio Vargas. Espe-
cialista em Gestão Esportiva, ele 
defende mais financiamento esta-
tal e responsabilização das confe-
derações e federações nas dívidas 
dos clubes. “O problema do fute-
bol brasileiro não é dinheiro, é de 
gestão”, disse Trengrouse.

Ele criticou o modelo de negó-
cio que “concentra riqueza nas fe-
derações e empobrece os clubes”. 
No campeonato estadual do Rio 
de Janeiro, disse, “nos 120 jogos 
da primeira fase, os clubes tive-
ram um prejuízo acumulado de R$ 
500 mil, enquanto a federação ar-
recadou R$ 800 mil nos mesmos 
jogos”. Por isso, ele defende que 
as federações também sejam co-
bradas pelas dívidas dos clubes.

Para o professor, a proposta es-
tabelece mudanças positivas, mas 
não será suficiente para resolver 
os problemas. “É preciso inovar, 
talvez criar fundações que permi-
tam que esses clubes busquem no 
poder público, através de convê-
nios, a independência necessária 
para que o esporte olímpico possa 
se viabilizar”, disse.

Paulo André, do Bom Senso F.C.

O projeto aprovado na comissão prevê sistema codificado para ignição do jet ski 

Gustavo Lima

 Zeca Ribeiro
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ORÇAMENTO | Medida provisória enviada ao Congresso abre ainda créditos para outras ações do governo federal

R$ 400 mi para micro e pequena empresa
O Congresso Nacional analisa a 

Medida Provisória (MP) 654/14, que 
abre crédito extraordinário de R$ 400 
milhões para formalização e cresci-
mento de micro e pequenas empresas. 
Segundo o governo, o aumento do nú-
mero de pequenos empreendedores 
amplia o acesso à seguridade social 
e o desenvolvimento sustentável da 
economia. A Lei Orçamentária Anual 
de 2014 já autorizou R$ 334 milhões 
para essa subvenção econômica (do-
ação de microcrédito).

Ao todo, a MP libera R$ 1,304 
bilhão em créditos extraordinários 
para diversas ações. Parte dos recur-
sos virá do cancelamento de R$ 520 
milhões de subvenção para comercia-
lizar produtos agrícolas.

Bolsa estiagem - Cerca de R$ 363 
milhões serão usados para pagar, em 
agosto e setembro, os R$ 80 adicio-
nais do Auxílio Emergencial Finan-
ceiro, a chamada bolsa estiagem, para 
agricultores atingidos pela seca e ou-
tros desastres em 2012. Esse benefício 
tem valor de R$ 400 e é destinado a 
famílias afetadas por desastres que 
têm renda mensal de até dois salários 
mínimos. Conforme o Executivo, as 
verbas serão utilizadas para adquirir 
cestas básicas e promover abasteci-
mento de água para consumo, com 
carros-pipa e perfuração de poços.

A medida provisória direciona 

Recursos são liberados na forma de microcrédito para formalizar pequenos negócios

ainda R$ 273 milhões para o Fundo 
Garantia-Safra de 2013-2014. Cerca 
de 76% dos agricultores familiares 
que aderiram ao fundo tiveram per-
das superiores a 50% da produção 
estimada. O Fundo Garantia-Safra 
concede indenização aos agricultores 
familiares de municípios localizados 
na área de atuação da Superintendên-
cia de Desenvolvimento do Nordes-
te (Sudene). Para receber o benefício, 
eles precisam comprovar a perda de, 
pelo menos, 50% da produção de fei-
jão, milho, arroz, mandioca ou algo-

dão devido às intempéries climáticas.
Itaipu - O governo vai destinar 

também R$ 120 milhões para cobrir 
os encargos financeiros da União de-
correntes do pagamento de subven-
ção econômica à cessão de energia 
elétrica da hidrelétrica de Itaipu ao 
Paraguai. O Executivo tinha enviado 
ao Congresso na proposta orçamen-
tária de 2014 um valor de R$ 492 mi-
lhões. Porém, o montante autorizado 
pelo orçamento de 2014 foi reduzido 
no Congresso para 236 milhões.

UPPs - A medida provisória libe-

ra R$ 117,6 milhões para atuação fe-
deral de apoio às autoridades do Rio 
de Janeiro nas Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPPs), em especial no 
Complexo da Maré, na zona norte da 
capital fluminense. A maior parte do 
recurso seguirá para as Forças Arma-
das (R$ 100 milhões) continuarem, 
até 31 de outubro, a operação iniciada 
em abril para enfrentar ataques con-
tra a presença policial nos morros. 
Os outros R$ 17,6 milhões irão para 
a Força Nacional de Segurança atuar 
nas UPPs de 1º de setembro a 31 de 
dezembro.

Õnibus - Além disso, a MP prevê 
R$ 17,4 milhões à Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) 
para indenizar empresas de ônibus 
que fazem transporte entre o Distrito 
Federal e os municípios goianos da re-
gião do entorno. O govern0p diz que 
houve aumento de tarifas em 2013 
e, desde o último reajuste, em 2012, 
cresceram os custos operacionais.

Também serão destinados R$ 7,5 
milhões ao Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) para recuperar danos em ter-
minais fluviais por enchentes ocorri-
das em rios da região Norte. Outros 
R$ 6,2 milhões irão para criação de 
centros de atenção a imigrantes hai-
tianos.  que chegam, principalmente, 
ao estado do Acre. 

ECONOMIA | Proposta, que também reabre o prazo de adesão ao Refis, recebeu o apoio de empresários em audiência na Câmara

Debatedores apoiam MP que incentiva mercado de capitais
A Medida Provisória 651/14, edi-

tada com o objetivo de fortalecer o 
mercado financeiro e de capitais, re-
cebeu o apoio unânime de represen-
tantes do governo e do setor priva-
do, em audiência pública na comissão 
mista encarregada de emitir parecer 
sobre a matéria.

Entre outros temas, a MP institui 
o Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras (Reintegra) – mecanis-
mo que devolve aos exportadores tri-
butos retidos ao longo da cadeia pro-
dutiva. A medida também reabre o 
prazo de adesão ao Refis, com parce-
lamento em até 180 meses e redução 
de encargos, multas e juros. A entrada 
fica reduzida para 5% em dívida de até 
R$ 1 milhão, com descontos progres-
sivos para dívidas acima desse valor.

Mercado financeiro - Para Roberto 
Belchior, da Bovespa, a MP estabelece 
tratamento tributário às emissões de 
fundo de índice de renda fixa, conhe-
cidas como ETF de renda fixa, um tipo 
de investimento ainda não dissemi-
nado no mercado e que pode se tor-

Na comissão mista, MP teve apoio de participantes do governo e da iniciativa privada 

nar fonte de financiamento de longo 
prazo, pois permite ao investidor a 
liquidez de se desfazer do investimen-
to diretamente na Bolsa de Valores.

A MP ainda incentiva as emissões 
de ações por pequenas e médias em-
presas com valor de mercado de até 
R$ 700 milhões e com receita anual de 
até R$ 500 milhões. Também prorro-
ga, para 2020, a validade dos incenti-
vos fiscais para emissão de debêntu-

res destinadas ao financiamento de 
projetos de infraestrutura.

O representante da Secretaria Na-
cional de Habitação, Nelson Teixeira, 
destacou que a medida amplia de 1,4 
milhão para 2 milhões a contratação 
de unidades residenciais do programa 
Minha Casa, Minha Vida com cober-
tura do Fundo Garantidor de Habita-
ção Popular. O fundo também cobrirá 
a inadimplência decorrente de perda 

temporária de renda do mutuário, o 
que reforça a dimensão social da pro-
posta, explicou.

Indústria - Flávio Castelo Branco, 
da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), observou que a restituição 
do Reintegra é positiva, e vem ago-
ra em caráter permanente. “É fun-
damental para a retomada futura da 
economia brasileira, que enfrenta sé-
ria concorrência dos mercados inter-
nacionais”, afirmou. Castelo Branco 
ressaltou que as mudanças na deso-
neração da folha de pagamento, antes 
em caráter temporário, darão segu-
rança para as empresas planejarem 
os seus investimentos futuros.

Parecer do relator - O relator da 
medida provisória, deputado Newton 
Lima (PT-SP), disse que ao texto pode 
ser aperfeiçoado. A intenção, segundo 
ele, é evoluir nas discussões e aten-
der os pleitos dos setores envolvidos.

O prazo de vigência da MP 651/14 
expira no início de novembro.  Por 
isso, ela precisa ser votada na comis-
são mista entre o primeiro e o segun-
do turno das eleições presidenciais.

Governo do RS

 Laycer Tomaz


