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Pedidos de 
CPMIs são 
lidos em sessão 
do Congresso

Em sessão ontem à noite, 
o presidente do Congresso, 
Renan Calheiros, leu os 
dois pedidos de CPMIs, uma 
restrita à Petrobras, outra para 
investigações mais amplas.
Para Calheiros, o assunto é 
complexo e vai depender de 
decisão judicial. | 3

As explicações da presidente da Petrobras, Graça 
Foster, sobre os negócios da estatal, ontem, no Se-
nado, não convenceram a oposição, que continua 

pedindo uma CPMI, mas agradaram deputados go-
vernistas, para quem a exigência de uma comissão 
de inquérito esconde interesses eleitoreiros.

No Senado, presidente da estatal disse que compra de Pasadena não foi “bom negócio”

Petrobras: depoimento de Graça Foster 
causa divergência entre deputados

LDO prevê aumento 
do mínimo para 
R$ 779; relator será 
escolhido hoje

Divulgada ontem pelos 
ministros da Fazenda e 
do Planejamento, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2015, a ser 
analisada pelo Congresso, 
prevê um salário mínimo 
R$ 779,79, e taxa de inflação 
de 5%. As prioridades 
continuam sendo os 
programas Brasil sem 
Miséria, PAC e Minha Casa 
Minha Vida. O relator da 
LDO deve ser indicado hoje. 

Processo contra 
André Vargas  
continua mesmo 
com renúncia

Para ministro do 
Esporte, lei sobre 
manifestações 
é desnecessária 

Câmara aprova 
aumento da pena 
para quem matar 
em racha

Henrique Alves 
deve receber 
presidente da 
China em julho

VISITA OFICIAL

CONSeLhO

COPA dO muNdO

PLeNárIO

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Zeca ribeiro

© Gina Sanders

| 3

| 8

| 4

| 6

| 7

| 5

Graça Foster foi ouvida 
por comissões do Senado
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Transporte de cargas
A Comissão de Viação e Transportes 
realiza o XIV Seminário Brasileiro 
do Transporte Rodoviário de Cargas. 
São convidados deputados, represen-
tantes do Executivo e do setor. Au-

A editora oficial da Câmara dos 
Deputados (Edições Câmara) lançou 
na segunda-feira (14), na 2ª Bienal 
Brasil do Livro e da Leitura, em Bra-
sília, o livro “Qualidade e Sustentabi-
lidade do Ambiente Construído”.

A publicação reúne artigos sobre 
a qualidade de vida nas cidades. Os 
autores são servidores da Casa: o ar-
quiteto Fabiano Sobreira e as consul-
toras legislativas Roseli Senna e Suely 
Guimarães.

Fabiano Sobreira cita entre os te-
mas abordados na publicação a habi-
tação. “Nós temos artigos que falam 
sobre nossos programas de habitação 
– o que é preciso entender hoje como 
qualidade para se fazer habitação po-
pular. A qualidade da habitação popu-
lar, por exemplo, não está apenas na 
unidade onde você mora – na casa de 
30, 40, 50 metros quadrados –, mas 
em como você faz para chegar nessa 
casa ou ir ao trabalho. Então, envol-
ve o transporte, as áreas verdes em 
volta.”

Obras em braile - Também na se-
gunda-feira, foram entregues, sim-
bolicamente, obras em braile publi-
cadas na Câmara e no Senado Federal 
a representantes de instituições que 
atendem a deficientes visuais. As 
duas casas legislativas têm um es-
tande conjunto na bienal.

Entre os títulos para as pessoas 
com deficiência visual estão “Como 
se fazem as leis”, “Navio Negreiro”, 
“Convenção sobre os direitos das pes-
soas com deficiência”, e a “Lei de Di-

BIENAL DE BRASíLIA | A publicação, de funcionários da Câmara, reúne artigos sobre a qualidade de vida nas cidades

Câmara lança livro sobre sustentabilidade 

O estande da Câmara, na bienal, conta com cerca de 70 publicações expostas, de clássicos da literatura a perfis parlamentares

retrizes e Bases da Educação”.
Na solenidade de entrega, Charles 

Jatobá representou a Biblioteca Dori-
na Nowill, localizada em Taguatinga, 
uma das cidades do Distrito Federal. 
Jatobá, que é cego, organiza o con-
teúdo em braile da biblioteca. “Essas 
publicações representam a certeza 
de uma inclusão de direito e de fato, 
porque somente através da leitura, do 

conhecimento, é que o deficiente se 
liberta das prisões – ou seja, do anal-
fabetismo, da falta de acessibilidade 
no que tange ao direito. E a Câmara 
e o Senado fazem isso com maestria, 
quando colocam em primeiro lugar a 
inclusão de verdade das pessoas com 
deficiência”.

A 2ª Bienal Brasil do Livro e da Li-
teratura está instalada na Esplanada 

dos Ministérios e ficará aberta ao pú-
blico até o dia 21 de abril.

O estande da Câmara  conta com 
aproximadamente 70 publicações ex-
postas, que vão de leis  a clássicos da 
literatura brasileira - como “Iracema”, 
de Machado de Assis -, passando pela 
série Perfil Parlamentar, com livros 
sobre as vidas de ex-deputados, como 
Getúlio Vargas e Ulysses Guimarães.

ditório Nereu Ramos, a partir das 9h

Refinaria de Pasadena
As comissões de Fiscalização Finan-
ceira e Controle; de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio; 
e de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional provem audiência sobre 
a compra da refinaria de Pasadena 
pela Petrobras. É convidado o ex-
-diretor financeiro da estatal, Nes-
tor Cerveró. Plenário 9, 9h30

Transposição hidroviária
A Comissão Especial  de Transposi-
ção Hidroviária de Níveis debate a vi-
são do setor elétrico quanto à neces-
sidade de desenvolvimento de novas 
hidrelétricas no Brasil. São convida-
dos representantes do Executivo e de 
associações da área. Plenário 7, 14h

Dia do Autismo
A Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias faz audiência sobre o Dia 

Internacional de Conscientização 
sobre o Autismo. Com educadores e 
representantes de entidades. Plená-
rio 9, 14h30

Luis macedo
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O Plenário da Câmara aprovou 
ontem penas de reclusão para o “ra-
cha” no trânsito, se disso resultar le-
são corporal grave ou morte. Os de-
putados rejeitaram o substitutivo do 
Senado e mantiveram o texto da Câ-
mara ao Projeto de Lei 2592/07, do 
deputado Beto Albuquerque (PSB-
-RS), já aprovado em abril do ano 
passado. Esse texto será enviado à 
sanção da Presidência da República.

Segundo o texto, do relator pela 
Comissão de Viação e Transpor-
tes, deputado Hugo Leal (Pros-RJ), 
a pena para a prática do racha em 
vias públicas sem vítimas é aumen-
tada, de seis meses a dois anos de de-
tenção, para seis meses a três anos.

No caso de ocorrer lesão corpo-
ral grave, haverá pena de reclusão de 
três a seis anos; e, no caso de morte, 
de cinco a dez anos. Essas situações 
agravantes não estão previstas atu-
almente no Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB - Lei 9.503/97).

Na prática do racha, esses agra-
vantes serão aplicados mesmo se o 
agente não tiver desejado o resultado 
nem assumido o risco de produzi-lo.

Motorista alcoolizado - O proje-
to também prevê pena de reclusão 

Foram lidos ontem, em sessão do 
Congresso Nacional, os dois reque-
rimentos de criação de comissões 
parlamentares mistas de inquérito 
(CPMIs) do governo e da oposição. 
Os parlamentares tinham até a meia-
-noite para retirar as assinaturas.

A oposição quer uma CPMI exclu-
sivamente para investigar denúncias 
contra a Petrobras, como a compra 
da refinaria de Pasadena (EUA), que 
teria sido superfaturada. Já o gover-
no aceita investigar a estatal, mas 
também quer, na mesma CPMI, apu-
rar as denúncias de cartel e favoreci-
mento de empresas nas licitações dos 
metrôs de São Paulo e do DF, assim 
como a gestão de recursos federais 
para a construção da refinaria Abreu 
e Lima pela estatal pernambucana 
que administra o porto de Suape.

Supremo - Tanto situação quanto 
oposição pediram ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) manifestação sobre 
a procedência ou não de comissões 
de inquérito sobre mais de um as-
sunto. Ontem, o Plenário do Senado 
adiou a decisão sobre o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça 
que defende a criação da CPI do go-
verno, com foco ampliado.

No Congresso, situação e oposição pediram manifestação do STF sobre as CPMIs

CONGRESSO | Presidente renan Calheiros admitiu que a decisão final sobre os requerimentos vai depender do Poder Judiciário

Governo e oposição divergem sobre pedidos de CPMI
O presidente do Senado, Renan 

Calheiros, admitiu que a decisão fi-
nal sobre os dois pedidos vai depen-
der da Justiça. “Quando a minoria 
falou de ouvir o Supremo, de pronto 
eu apoiei para pacificar essa questão 
nova, intrincada e complexa”, disse.

A leitura dos dois requerimentos 
de criação de comissões parlamen-
tares de inquérito deu sequência a 
uma briga regimental entre parla-
mentares, que apresentaram diver-
sas questões de ordem.

O líder do DEM, deputado Men-
donça Filho (PE), cobrou a CPMI ex-
clusiva. “Defendemos a imediata ins-
talação da CPMI da Petrobras, sem a 
inconstitucional ampliação preten-
dida pela maioria governista”, disse.

O líder do PPS, Rubens Bue-
no (PR), afirmou que o pedi-
do da oposição deve ter priorida-
de porque foi apresentado antes.  
“O nosso pedido é do dia 2 de abril e 
o da base do governo, essa CPMI do 
fim do mundo, só foi apresentado no 
dia seguinte”, disse Bueno.

Fatos desconexos - No entanto, 
para Afonso Florence (BA), vice-líder 
do PT, o requerimento da oposição 
traz fatos desconexos que não con-

figuram fato determinado, mas uma 
“devassa” na Petrobras e, portanto 
deveria ser arquivado. “Apontados 
em conjunto, demonstram que o ob-
jetivo é fazer uma investigação ge-
neralizada que afronta o devido pro-
cesso legal e o contraditório”, disse.

A oposição quer investigar a com-
pra da refinaria de Pasadena; as de-
núncias de pagamento a funcioná-

rios da Petrobras; e o lançamento ao 
mar de plataformas inacabadas. Para 
Florence, a oposição deveria ter apre-
sentado pedidos de CPMI diferentes 
para cada denúncia.

Já o vice-líder do PMDB Danilo 
Forte (CE) quer garantir a criação das 
duas comissões. “Cada requerimento 
deve originar uma CPMI. A junção 
das investigações não é saudável.”

No caso de morte em rachas, haverá pena de reclusão de cinco a dez anos

PLENÁRIO | deputados rejeitaram mudanças do Senado que tornavam as punições mais brandas aos motoristas

Morte em racha: Câmara cria penas mais duras
de dois a quatro anos se o homicídio 
culposo ao volante for causado por 
motorista alcoolizado ou drogado. O 
texto do Senado excluía essas penas.

Rejeição - A relatora das emendas 
do Senado, deputado Sandra Rosa-
do (PSB-RN), recomendou a rejeição 
das mudanças feitas pelos senado-
res. Pela liderança do governo, no 
entanto, o deputado Henrique Fon-
tana (PT-RS) disse que o Executivo 
não tem acordo com as penas mais 
graves previstas no texto da Câma-
ra mas somente com a pena de dois 
a quatro anos de prisão.

O texto aumenta em dez vezes as 
multas aplicáveis nos casos de “ra-
cha”, “pega”, manobras perigosas, 
arrancadas e competições não auto-
rizadas. Atualmente, elas variam de 
uma vez a cinco vezes.

No caso de reincidência dentro de 
12 meses, a multa será aplicada em 
dobro. O recolhimento do veículo e a 
suspensão do direito de dirigir con-
tinuam, como já previsto no código.

Ultrapassagens - Para a ultrapas-
sagem na contramão em situações 
perigosas, como curvas, faixas de pe-
destre, pontes ou túneis e nas faixas 
duplas contínuas, a multa passa a ser 

de cinco vezes, com aplicação do do-
bro na reincidência.

Quem ultrapassar outro veícu-
lo pelo acostamento ou em interse-
ções e passagens de nível terá multa 
equivalente a cinco vezes a normal, 
e a falta passa a ser considerada gra-
víssima.

No caso de ultrapassagem em pis-
tas de duplo sentido, se o condutor 
forçar a passagem entre veículos, a 

multa será de dez vezes a atual, com 
aplicação em dobro na reincidência e 
suspensão do direito de dirigir.

Ultrapassagens perigosas - Da-
dos do Ministério da Justiça indicam 
que as ultrapassagens perigosas são 
responsáveis atualmente por 5% dos 
acidentes nas rodovias, mas têm a 
maior mortalidade, de cerca de 40%. 
Essas multas podem chegar a cerca 
de R$ 1 mil.

Pedro França

Gustavo Lima
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O presidente do Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar, deputado 
Ricardo Izar (PSD-SP), destacou on-
tem que uma eventual renúncia do 
deputado licenciado André Vargas 
(PT-PR) não interromperá o processo 
já aberto. O colegiado analisa se hou-
ve quebra de decoro parlamentar de 
Vargas em virtude de denúncias de 
envolvimento com o doleiro Alberto 
Youssef, preso durante a operação 
Lava Jato, da Polícia Federal.

A assessoria de André Vargas in-
formou também ontem que o par-
lamentar decidiu adiar a entrega da 
carta de renúncia ao mandato. Se-
gundo a assessoria, o deputado to-
mou essa decisão diante do fato de 
que a renúncia fica suspensa até a 
decisão final do Conselho de Ética. 
De acordo com a Constituição, “a re-
núncia de parlamentar submetido a 
processo que vise ou possa levar à 
perda do mandato terá seus efeitos 
suspensos até as deliberações finais” 
do processo.

O secretário-geral da Mesa Dire-
tora da Câmara dos Deputados, Mo-
zart Vianna, confirmou que, caso 
Vargas renuncie, o processo no con-
selho prosseguirá. Porém, segundo 
Vianna, a Mesa da Câmara ainda 
vai avaliar se o deputado continua 
ou não no exercício do mandato en-

Após reunião com a bancada, 
ocorrida ontem, o líder do PT, depu-
tado Vicentinho (SP), disse que até 
o dia 29 o partido irá indicar o novo 
1º vice-presidente da Câmara. Ques-
tionado sobre o fato de a renúncia do 
deputado André Vargas ainda não ter 
sido entregue formalmente à Mesa 
Diretora, o líder foi enfático: “O car-
go pertence ao partido, e iremos in-
dicar um novo nome”.

Vicentinho argumenta que, de 
acordo com o Direito, “um contrato 
pode ser escrito até à mão em um pe-
daço de papel”. Com isso, destacou, a 
renúncia de Vargas, após anunciada, 
não pode mais ser questionada.

André Vargas ocupava a 1ª vice, 
mas anunciou a renúncia no último 
dia 9, devido a denúncias de envol-
vimento com o empresário e doleiro 
Alberto Youssef. Ele se licenciou do 
mandato no dia 7 deste mês.

Na reunião de ontem, segundo o 
líder do PT, ocorreu a primeira dis-
cussão sobre a substituição de Var-
gas, mas não adiantou nenhum pos-

O presidente do Conselho de Ética 
acredita que Vargas deve continuar 
no exercício do mandato, até que seja 
julgado pela quebra de decoro par-
lamentar. “Acho que a renúncia não 
deve ser aceita pela Mesa”, afirmou 
Ricardo Izar. Ele admite, porém, que 
a decisão final cabe à Mesa Diretora.

Izar teme que a eventual renúncia 
de Vargas possa influenciar na vota-
ção do parecer preliminar do deputa-
do no Conselho, marcada para o dia 
22. O relator Júlio Delgado já adian-
tou que seu parecer preliminar será 
pela admissibilidade da representa-
ção proposta por PSDB, DEM e PPS.

“Com a renúncia, alguns mem-
bros do conselho podem achar que 
não devemos aprovar o relatório pre-
liminar e instaurar o processo, mas 
vou conversar com todos”.

Se a abertura do processo for 
aprovada, Vargas será notificado; em 
seguida começará a contar o prazo de 
dez dias para a defesa escrita. Vargas 
vai sustentar seus argumentos, apre-
sentar provas e indicar testemunhas. 
Depois tem início a fase de coleta de 
provas – de até 40 dias úteis.

Delgado adiantou que deve entre-
gar seu parecer em junho, para que 
haja tempo para votação em Plená-
rio antes do recesso parlamentar de 
julho. Ele tem o prazo de três meses 
para apresentar sua decisão.

Os deputados Júlio Delgado e Ricardo Izar foram ontem à PF colher informações

DECORO PARLAMENTAR | Presidente decidirá se Vargas continua ou não no exercício

Eventual renúncia não altera 
processo no Conselho de Ética

quanto o processo segue no conse-
lho. Segundo ele, a decisão final ca-
berá ao presidente Henrique Eduardo 
Alves. Esta é a primeira vez, desde 
que esse dispositivo foi inserido na 
Constituição, em 1994, que um de-
putado cogita renunciar após a aber-
tura de processo pelo Conselho de 
Ética.

Diferentes interpretações - O se-
cretário-geral da Mesa defende que, 
no caso de renúncia, André Vargas 
não continue no exercício do manda-
to, e o suplente seja convocado. Para 
ele, trata-se de um ato unilateral, e 
não haveria sentido de Vargas con-

tinuar participando de votações, por 
exemplo, após ter apresentado pedi-
do de renúncia.

Ricardo Izar e o relator do pro-
cesso, deputado Júlio Delgado (PSB-
-MG), estiveram ontem na Polícia 
Federal para pedir auxílio na inves-
tigação do envolvimento do deputa-
do André Vargas com o doleiro Al-
berto Youssef. “Caso seja aprovado 
o parecer pela abertura do processo 
disciplinar, vamos precisar de ajuda 
da Polícia”, explicou Izar. Segundo o 
deputado, a PF vai deixar uma pessoa 
disponível para auxiliar o relator a 
partir do dia 23.

A bancada do PT na Câmara começou ontem a discutir a sucessão do deputado André Vargas na 1ª vice-presidência da Casa

PT começa processo de escolha do novo vice-presidente da Câmara

sível nome. “Estamos analisando se 
vai ser homem ou mulher, mas não 
posso antecipar nada, até porque a 
ideia é não ter eleição, mas apenas 
uma indicação”, explicou.

Pela manhã, o deputado Henri-
que Fontana (PT-RS), um dos vice-
-líderes do governo, havia dito que 
existe uma divisão dentro do PT. Se-
gundo ele, já foi apresentado o nome 

do deputado Luiz Sérgio (PT-RJ), 
mas há um grupo que defende que 
o cargo seja ocupado pelo deputado 
Paulo Teixeira (PT-SP).

Quanto à decisão de abrir mão da 
vaga na Câmara ou não, Vicentinho 
defende tratar-se de uma prerrogati-
va pessoal de Vargas. “Ele é o titular 
do mandato e tem o poder de esco-
lher se renuncia ou não”, afirmou.

Izar acha que 
mandato deve 
ser mantido até 
o julgamento

Reportagens publicadas na im-
prensa mostram que Vargas usou um 
jatinho contratado por Youssef em 
janeiro para viagem de férias com a 
família a João Pessoa, na Paraíba. O 
doleiro foi preso em março pela Po-
lícia Federal na Operação Lava Jato, 
sob a acusação de ter movimentado 
de forma ilegal de cerca de R$ 10 bi-
lhões.

Zeca ribeiro

Luis macedo
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PETROBRAS | Graça Foster explicou, no Senado, compra de Pasadena; governistas e oposição divergiram sobre fato

Depoimento divide opinião de deputados

Vicentinho: depoimento municia debate Caiado: por que não houve demissões?

A polarização demonstrada on-
tem na audiência pública no Senado 
com a presidente da Petrobras, Graça 
Foster, repetiu-se na Câmara, onde os 
deputados se dividiram entre os que 
cobram mais explicações sobre a com-
pra da refinaria de Pasadena e uma 
investigação profunda envolvendo os 
negócios da empresa petrolífera, e os 
que consideram que as dúvidas sobre 
a legitimidade da administração têm 
interesse eleitoral.

Para o líder do DEM, Mendonça 
Filho (PE), o depoimento reforçou a 
necessidade de uma comissão par-
lamentar de inquérito porque a pró-
pria Graça Foster reconheceu que a 
refinaria de Pasadena foi um mau 
negócio.“E a gente sabe que Pasadena 
é apenas um caso no meio de vários 
outros suspeitos de irregularidades, 
de desvios e de corrupção envolvendo 
a Petrobras, que é patromônio de todo 
o povo brasileiro”, afirmou.

Vanderlei Macris (PSDB-SP) disse 
que Foster “tergiversou muito” em re-
lação às questões de ordem políticas 
ou de responsabilização do conselho 
da estatal, e caiu para uma discus-
são técnica. “O que me parece é uma 
cortina de fumaça para tentar evitar 

a CPI”, disse o deputado.
Contradição - Mesmo fazendo par-

te da base do governo, Osmar Terra 
(PMDB-RS) também defendeu uma 
CPI para esclarecer contradições sur-
gidas nos depoimentos de diversos 
envolvidos. “Na questão de respon-
sabilidade, há uma contradição inso-
lúvel. O ex-presidente Sérgio Gabrielli 
diz que foi um bom negócio a compra 
de Pasadena. E Graça Foster consi-
derou um mau negócio. Alguém não 

está falando sério.”
Líder da Minoria no Congresso, o 

deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
considera suspeito o fato de nenhuma 
providência ter sido tomada contra os 
diretores cujos atos iregulares já ha-
viam sido percebidos pela empresa. 
“Por que que essas pessoas não foram 
demitidas? Como é que você convive 
com alguém que praticou um prejuízo 
de mais de um bilhão de dólares numa 
empresa?”, questionou.

O deputado Domingos Dutra 
(SDD-MA) disse que o tema é tão 
complexo que só pode ser tratado 
numa CPI. “Uma comissão tem mais 
poderes e mais tempo para apreciar 
o volume de negócios que uma em-
presa como a Petrobras faz.”

Interesse eleitoral - Já Henrique 
Fontana (PT-RS) atribuiu a interesse 
eleitoral os questionamentos sobre a 
Petrobras. Ele disse que se há interes-
se em investigar, isso deve ser feito 
pelos órgãos responsáveis - Minis-
tério Público, Polícia Federal e Con-
troladoria Geral da União. “Temos 
uma empresa que deve ser preserva-
da, protegida, e não atacada do jeito 
que vem sendo atacada, num interes-
se pré-eleitoral da oposição ao nosso 
governo”, ressaltou Fontana.

Na opinião do líder do PT, depu-
tado Vicentinho (SP),  o depoimento 
de Graça Foster vai municiar o partido 
para discutir o tema.  “Achei que ela 
foi muito sincera e até ali ninguém 
ousou dizer que se trata de denúncia 
de corrupção. Se houve erro de ava-
liação, afinal de contas é uma empre-
sa capitalista. As explicações foram 
muito bem dadas, vão ajudar a deba-
termos com a sociedade.”

Graça Foster: Pasadena não foi “um bom negócio”

O depoimento de Graça Foster aos senadores durou cerca de seis horas

Durante a audiência no Sena-
do, a presidente da Petrobras, Gra-
ça Foster, reconheceu que “não foi 
definitivamente um bom negócio” a 
compra da refinaria de Pasadena, nos 
Estados Unidos. A dirigente admitiu 
perda de US$ 530 milhões no “teste 
do impairment” – conceito contábil 
que define a redução do valor recu-
perável de ativos. “Isso aí é inques-
tionável do ponto de vista contábil. 
Quando você dá baixa num resultado 
é porque,  neste momento, o projeto 
transformou-se em uma iniciativa 
de pouca probabilidade de recupe-
ração”, afirmou.

Questionada por 27 senadores 
durante seis horas, Foster repetiu 
a versão da presidente Dilma Rous-
seff de que a aquisição de 50% das 
ações de Pasadena fora autorizada 
pelo conselho de administração da 
estatal, em 2006, com base em resu-
mo executivo elaborado pelo então 
diretor da Área Internacional, Nestor 
Cerveró. O resumo omitia qualquer 
referência às cláusulas Marlim e Put 
Option que integravam o contrato.

O negócio foi fechado em 2006 
por US$ 360 milhões. A cláusula Mar-
lim garantia à empresa belga Astra 
Oil, sócia da Petrobras, rentabilidade 
mínima de 6,9% ao ano. A Put Op-
tion – ou opção de venda – obrigava 

a Petrobras a comprar a participação 
da Astra, em caso de conflito entre 
os sócios na condução do negócio.

Conflitos - Graça Foster disse que 
os conflitos começaram quando a Pe-
trobras decidiu implantar um novo 
processo produtivo, em 2008. Nes-
se ano, o conselho de administração 
não autorizou a compra de 50% do 
restante da Pasadena. Começou, en-
tão, um relacionamento conflituoso 
com o grupo Astra.

Após se afastar da gestão da Pa-
sadena, a Astra exerceu a opção de 
venda de suas ações para a Petrobras, 
validada por um laudo arbitral. Mes-
mo recorrendo à Justiça americana, a 
estatal fechou um acordo extrajudi-
cial para a compra de 50% das ações 
restantes. O controle total da refi-
naria custou à estatal 1,25 bilhão de 
dólares, valor confirmado por Graça 
Foster. Ela disse que o negócio dei-
xou de ser atrativo pela redução das 

margens de refino de óleo pesado e 
leve, pela descoberta do pré-sal e 
pela modernização do parque indus-
trial da empresa no Brasil.

Providências - Vários senadores  
questionaram a presidente da Pe-
trobras sobre as providências dian-
te da omissão de dados das cláusu-
las Marlim e Put Option do sumário 
executivo apresentado pelo diretor 
Nestor Cerveró ao conselho de ad-
ministração.

Graça Foster disse que Cerveró foi 
afastado da diretoria da Petrobras, 
assumindo o cargo de diretor finan-
ceiro da BR Distribuidora, subsidiá-
ria responsável pela comercialização 
e distribuição de derivados do petró-
leo no País. Em 21 de março, foi des-
tituído desse cargo pelo conselho de 
administração da BR.

O senador Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP) perguntou, em tom irô-
nico, se a diretoria financeira da BR 
seria “modesta”. Outro ex-diretor 
envolvido na negociação, o de refi-
no e abastecimento, Paulo Roberto 
Costa, disse Aloysio Nunes, perma-
neceu no cargo durante vários anos 
após a presidente Dilma e Graça Fos-
ter terem constatado que ele tam-
bém havia “omitido dolosamente” a 
informação sobre as cláusulas desfa-
voráveis à Petrobras.

Viola Jr. Gustavo Lima

Geraldo magela - Agência Senado



16 de abril de 20146 | JORNAL DA CÂMARA 

O ministro do Esporte, Aldo Re-
belo, disse ontem que eventuais ma-
nifestações durante a Copa do Mun-
do serão tratadas de acordo com a 
lei. Segundo ele, não há “preocupa-
ção excepcional” no governo quan-
to à questão. Durante audiência da 
Comissão de Esporte, Aldo Rebelo 
destacou que não há necessidade de 
uma lei específica para punir atos de 
violência nas manifestações de rua.

“As manifestações pacíficas serão 
protegidas, porque constituem direi-
to da população, e as manifestações 
violentas serão coibidas, porque é 
assim que determina a lei. Nós pre-
cisamos, primeiro, aplicar as leis já 
existentes. Agravar a pena na espe-
rança de que isso intimide o infrator, 
na verdade, não intimida”, ressaltou 
o ministro.

Um projeto em tramitação no Se-
nado conta com o apoio do ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo. A 
proposta (PLS 508/13) torna mais rí-
gida a pena para o crime de dano ao 
patrimônio. Hoje a punição é de seis 
meses a três anos de detenção mais 
multa, e o projeto prevê reclusão de 
dois a cinco anos, além da multa.

Organização - O ministro descar-
tou problemas quanto à organização 

Ao avaliar os avanços obtidos pe-
los últimos governos no estado do 
Acre, o deputado Taumaturgo Lima 
(PT-AC) destacou programas que, se-
gundo ele, têm promovido profundas 
mudanças na região, sobretudo para 
os segmentos menos favorecidos.

De acordo com o parlamentar, 
iniciativas do governo federal como 
os programas Luz para Todos, Minha 
Casa Minha Vida e o Programa Na-
cional de Habitação Rural têm trazi-
do conforto e qualidade de vida para 
os habitantes do estado.

Taumaturgo Lima destacou tam-
bém o programa Cidade do Povo, 
parceria do governo federal com o 
governo do Acre.  Na opinião do de-
putado, o governador Tião Viana tem 
feito um importante trabalho de de-
senvolvimento da região.

“O governador vem promovendo 
o combate à miséria e o desenvolvi-
mento da produção e da indústria, 
fortalecendo o produtor rural, e está 
com um programa que é o maior na 
área de habitação do Brasil, o Cidade 
do Povo. Estão sendo construídas 10 
mil casas que beneficiarão pessoas 
que hoje moram em área de risco.”

O deputado Padre Ton (PT-RO) 
destacou as mortes e oa desapareci-
mentos de indígenas durante o regi-
me militar. Segundo ele, relatórios 
em poder da Comissão da Verdade 
apontam para a ocorrência de um 
“verdadeiro genocídio” no Brasil.

“Inúmeros grupos indígenas fo-
ram vítimas do lado mais brutal e 
menos conhecido dos anos de chum-
bo. A ordem era limpar a área para a 
implantação dos grandes projetos.”

Padre Ton informou que há rela-
tos de que os militares usaram con-
tra os índios um aparato bélico que 
incluía aviões, helicópteros, bombas 
e metralhadoras. Segundo o deputa-
do, a comissão estima que, durante a 
construção de estradas na Amazônia 
pelo governo Médici, tenham morri-
do cerca de oito mil indígenas.

O parlamentar citou dados do 
Relatório Figueiredo, descoberto no 
Museu do Índio, no Rio, e entregue à 
Comissão da Verdade. O documento 
diz que crimes contra os indígenas 
foram praticados por latifundiários 
e pelo próprio governo, por meio de 
seu setor para esses assuntos: o Ser-
viço de Proteção ao Índio (SPI).

 DISCURSOS

Padre Ton: aparato bélico contra índios

Padre Ton diz que houve genocídio 
de indígenas durante o regime militar

“O relatório detalha assassinato 
em massa, tortura, escravidão, guer-
ra bacteriológica, abuso sexual, rou-
bo de terras e negligências contra a 
população indígena. Algumas tribos 
foram completamente eliminadas”, 
informou.

Para o deputado, o regime autori-
tário iniciado em 1964 ainda persis-
te na lógica desenvolvimentista, no 
descaso em relação aos direitos indí-
genas e no uso de leis daquela época. 

“Que possamos romper com esse 
triste legado e rumar na direção de 
políticas que valorizem a diversidade 
étnico-cultural do nosso País”, disse.

Taumaturgo Lima: profundas mudanças

Taumaturgo Lima: programas do governo 
federal melhoram vida das pessoas no Acre

O deputado relatou que as en-
chentes recorrentes no estado cau-
saram o isolamento da região. Ele 
defendeu a rápida reconstrução da 
BR-364 e da ponte sobre o rio Ma-
deira.

Lima defendeu ainda o desen-
volvimento sustentável da região 
amazônica. “O nosso produtor não 
produz porque ainda vive na idade 
da pedra. Há lugares, não só no meu 
estado, em que o produtor ainda tra-
balha com machado e enxada. A tec-
nologia existente em nosso País não 
chega a essas pessoas. Precisamos de 
mais investimento federal”, afirmou.

O ministro disse que a organização da Copa está ocorrendo conforme planejado

COPA DO MUNDO | Aldo rebelo disse que não há preocupação excepcional do governo quanto a protestos na Copa

Ministro descarta nova lei para manifestações
da Copa. Isso, segundo ele, apesar 
de uma parte da imprensa fazer uma 
“campanha” contra o evento. “Os 
estádios, quase todos, foram entre-
gues, está faltando o de São Paulo. 
Os aeroportos estão com as obras 
aceleradas, e as medidas para pro-
mover a comunicação e a transmis-
são de imagens e dados foram ado-
tadas da melhor forma possível. As 
de segurança também foram adota-
das. Creio que faremos uma Copa à 
altura das expectativas do Brasil e 
do mundo.”

O deputado Arnaldo Jordy (PPS-
-PA), porém, criticou o regime dife-
renciado de contratação (RDC) nas 
licitações que, de acordo com o go-
verno, serve para reduzir entraves 
burocráticos que poderiam atrasar 
as obras dos estádios. “Todos, brasi-
leiros e Fifa, reclamam que as obras 
estão extremamente atrasadas. Além 
disso, foi ineficaz esse RDC e, lamen-
tavelmente, isso só foi para tirar o 
Tribunal de Contas da União da audi-
toria das compras”, disse Jordy. O de-
putado ressaltou que houve “super-
-mega faturamento” nessas obras. 
“Como foi o caso do estádio Mané 
Garrincha, previsto para um gasto 
de R$ 689 milhões e já está na ordem 

de R$ 1,5 bilhão e, segundo especia-
listas, pode chegar a R$ 2 bilhões.”

Aldo Rebelo respondeu que quem 
quiser ter acesso às contas é só con-
sultar o Portal da Transparência, 
administrado pelo Ministério do Es-
porte e pela Controladoria Geral da 
União. Ele acrescentou que todas as 
obras estão sendo fiscalizadas.

Laís Souza - Questionado pela 

deputada Mara Gabrilli ( PSDB-SP) 
sobre a situação da ex-ginasta Laís 
Souza, que ficou tetraplégica após 
um acidente enquanto treinava nos 
Estados Unidos, o ministro disse 
que o governo deu apoio para que a 
mãe da atleta fosse ao seu encontro. 
“Tudo que estiver dentro da lei e for 
obrigação do governo será feito pela 
atleta Laís”, afirmou.

Gustavo LimaGustavo Lima

Lucio Bernardo Jr
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ECONOMIA | Proposta de LdO prevê, para 2015, salário mínimo de r$ 779, um aumento de 7,71% em relação a este ano

16 de abril de 2014

Relatores de LDO e LOA serão divulgados hoje
Os relatores da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) serão divul-
gados hoje.  Ambos serão senadores 
do PMDB. “O PMDB é quem elege 
o relator da LDO e o relator-geral. 
Tudo indica que o relator do Orça-
mento será o senador Romero Jucá 
(-RR). Vamos aguardar a reunião da 
próxima terça para começarmos a 
discutir a LDO”, disse o presidente 
da Comissão de Orçamento, deputa-
do Devanir Ribeiro (PT-SP).

A LDO, enviada ontem pelo go-
verno ao Congresso, prevê salário 
mínimo de R$ 779 para 2015, o que 
significa um aumento de 7,71% em 
relação aos R$ 724 atuais. O dado 
foi divulgado em coletiva dos minis-
tros da Fazenda, Guido Mantega, e 
do Planejamento, Miriam Belchior, 
sobre os principais pontos da pro-
posta, que não incluiu as regras do 
orçamento impositivo.

Pelas regras atuais, o ano de 2015 
será o último no qual será adotada a 
atual fórmula de correção do salário 
mínimo, ou seja, variação da infla-
ção do ano anterior e do Produto In-
terno Bruto (PIB) de dois anos antes. 
A política de reajuste foi aprovada 
pelo Congresso em 2011.

Superavit - Para 2015, o gover-
no estabeleceu a meta de superavit 
primário (economia feita para pagar 

os juros da dívida pública) em 2,5% 
do PIB – R$ 143,3 bilhões em eco-
nomia, com projeção de percentuais 
iguais para 2016 e 2017. Desse total, 
R$ 114,6 bilhões (2% do PIB) corres-
pondem à parcela da União.

O restante (R$ 28,7 bilhões) da 
economia fica a cargo de estados e 
municípios – caso estes não cum-
pram a meta, o governo federal po-
derá compensar com, por exemplo, 
cortes no Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). “Se houver 
um cenário melhor, se a economia 
de 2015 crescer mais, vamos elevar a 
meta de superavit primário. Sempre 
à custa do governo central”, disse 
Mantega. O ministro também con-
firmou que o governo buscará man-

ter a meta de superavit para este ano 
em 1,9%.

Inflação e dívida - A projeção 
para a inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), na avaliação do go-
verno, deve chegar a 5% em 2015, 
um ponto percentual a menos que o 
previsto pelo último relatório Focus 
(6%), feito por analistas de merca-
do e divulgado semanalmente pelo 
Banco Central.

O governo estima que a dívida 
pública líquida chegue a 33% do 
PIB – estimativa um pouco menor 
do que a apresentada em feverei-
ro (33,6%), quando foi anunciado o 
contingenciamento do Orçamento 
de 2014. Em 2002, o percentual era 

de 60,4%.
Crescimento da economia - O 

crescimento do PIB previsto pelo 
Executivo para o é de 3%, maior que 
os 2% indicados pelo relatório Fo-
cus. O valor nominal do crescimento 
da economia está em R$ 5.733 bi-
lhões.

Para Mantega, a alta do dólar 
e o aumento do preço dos alimen-
tos, por causa da seca prolongada 
no início do ano, não se repetirão 
em 2015. Assim, o governo espera 
alcançar a meta de crescimento de 
3%. “Além dos choques de alimen-
tos tivemos a pressão do câmbio. Em 
2015 não temos pressão de câmbio, 
que deve ficar a R$ 2,40. As variá-
veis internacionais estão mais aco-
modadas”, afirmou o ministro.

Prioridades - As prioridades da 
LDO 2015 são as mesmas da lei de 
2014: os programas Brasil sem Misé-
ria, PAC e Minha Casa Minha Vida.

Na LDO, o governo estabelece as 
metas e prioridades da administra-
ção pública federal. O texto consoli-
da as propostas de cada Poder (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário) e do 
Ministério Público da União.

Os parlamentares precisam 
aprovar o texto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias até 17 de julho, caso 
contrário o recesso parlamentar do 
meio do ano é cancelado.

Proposta do governo não inclui ainda regras do orçamento impositivo
A proposta de Lei de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO) para 2015 veio ao 
Congresso sem regras para execução 
obrigatória de emendas parlamenta-
res “por causa do acordo em relação à 
PEC do orçamento impositivo”, disse 
a ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior.

Aprovada na Câmara e depois mo-
dificada no Senado, a PEC do Orça-
mento Impositivo (então numerada 
como PEC 353/13) voltou para análi-
se dos deputados em novembro, mas 
foi fatiada em duas na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
(PECs 358 e 359/13), o que acabou in-
viabilizando sua aprovação até o fim 
de 2013.

Comissão especial - O texto está 
sendo analisado por uma comissão 
especial da Câmara e tem sido con-
testado por deputados que defen-
dem um percentual maior de recur-
sos vinculados à saúde. O colegiado 
chegou a tentar votar um substituti-
vo na semana passada, mas não hou-
ve acordo.

O texto alternativo apresentado 
pelo relator, deputado Édio Lopes 
(PMDB-RR), na comissão especial, 
eliminou prazos para redirecionar re-

cursos de emendas individuais com 
impedimentos de ordem técnica. 
Esses prazos, estabelecidos no tex-
to original da Proposta de Emenda à 
Constituição 358/13, foram reprodu-
zidos na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para 2014 (LDO – Lei 12.919/13) 
e usados pela Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da Re-
pública para estabelecer uma série de 
regras para regular a aplicação das 
emendas parlamentares individuais.

A PEC 358/13 obriga o Executivo 

a executar as emendas parlamenta-
res individuais até o limite de 1,2% 
da Receita Corrente Líquida (RCL) da 
União, sendo metade do valor dessas 
emendas necessariamente destina-
da para “ações e serviços públicos de 
saúde”.

O requerimento para desmem-
brar a PEC original foi feito pelo de-
putado Ronaldo Caiado (DEM-GO), 
com apoio da chamada “bancada da 
saúde”. Ele afirmou que o percentu-
al previsto na PEC é menor do que o 

aprovado pela Comissão de Seguri-
dade Social e Família em novembro 
de 2013. O colegiado aprovou o Pro-
jeto de Lei Complementar 123/12, que 
destina 15% da receita federal para 
a saúde pública a partir de 2014, au-
mentando gradativamente até chegar 
a 18,7% em 2018.

Execução provisória - O governo 
quer garantir os investimentos do 
PAC, do Ministério da Educação e das 
estatais na chamada “execução provi-
sória”, que estabelece onde pode ser 
usado o dinheiro público se a propos-
ta da lei orçamentária não for sancio-
nada até o final do ano.

Além disso, o governo quer a libe-
ração para executar as despesas obri-
gatórias e com bolsas de estudo, pre-
venções a desastres, financiamento 
estudantil, estoque público de grãos 
e aplicação mínima em saúde.

A proposta de LDO para 2014, 
analisada no ano passado, também 
permitia ao governo liberar recursos 
para todas as ações do PAC. Os de-
putados e senadores limitaram esse 
poder, determinando que o governo 
só pode liberar, em 2014, verbas para 
ações no âmbito do PAC com execu-
ção já iniciada.

Edio Lopes, relator do orçamento impositivo, tentou acordo na semana passada

Viola Jr.
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AGÊNCIA

Treinadores de  
futebol pedem  
contratos seguros

Projeto permite 
sobrenomes  
africanos 

Aprovada taxa de 
condomínio em 
ruas fechadas

A Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias aprovou proposta que es-
tabelece a estrutura do Instituto de 
Política de Direitos Humanos (IPPDH) 
do Mercosul. O texto – que tramita 
por meio do Projeto de Decreto Legis-
lativo 1292/13 – foi aprovado pela Re-
presentação Brasileira no Parlamento 
do Mercosul (Parlasul) na reunião de 
San Juan (Argentina), em 2012.

O relator, deputado Henrique 
Afonso (PV-AC), ressalta que o IPPDH 
foi criado com o objetivo de contribuir 
para o fortalecimento do Estado de 
Direito no Mercosul. O instituto, afir-
ma, prestará assistência técnica aos 
governos, “oferecendo um espaço de 
diálogo e troca de ideias, promovendo 
a harmonização normativa e desen-
volvendo atividades de capacitação”. 
O IPPDH surgiu em 2009 por outra 

deliberação do Conselho do Mercado 
Comum, com o objetivo de desenhar 
políticas públicas em direitos huma-
nos. A ideia é que o tema seja o eixo 
fundamental da identidade e do de-
senvolvimento do Mercosul.

Estrutura - Conforme o acordo 
aprovado em 2012, o funcionamento 
do IPPDH será financiado com contri-
buições a cargo dos órgãos ou repar-
tições governamentais de cada país 
competentes na matéria.

A definição da instância gover-
namental responsável pela contri-
buição, bem como o montante de 
cada contribuição, será determi-
nada na decisão que aprovar o or-
çamento anual. O instituto poderá 
utilizar também recursos prove-
nientes de contribuições de orga-
nizações não governamentais e/ou 

de cooperação internacional.
O IPPDH terá sede em Buenos Ai-

res, na Argentina, e suas linhas es-
tratégicas aprovadas serão aprovadas 
pela Reunião de Altas Autoridades na 
Área de Direitos Humanos e Chance-
larias do Mercosul (RAADH). O órgão 
diretor do instituto será o Conselho 
de Representantes Governamentais, 
integrado por um representante go-
vernamental titular e um que se reve-
zará no cargo, de cada país, designa-
dos para esse fim pela RAADH.

O secretário executivo do insti-
tuto será designado pelo Grupo do 
Mercado Comum, sob proposta da 
RAADH, por um período de dois 
anos, sem possibilidade de reeleição. 
Ele será de um dos países do bloco, 
começando pela Argentina e seguin-
do o critério de rotação de nacionali-

dades por ordem alfabética.
O secretário será responsável 

pela gestão técnica, administrativa, 
financeira e patrimonial do institu-
to, inclusive por propor o anteproje-
to orçamentário e executá-lo, após a 
aprovação do RAADH.

Ainda segundo o acordo, o ins-
tituto contará com quatro departa-
mentos, compostos paritariamente 
por técnicos de cada um dos países: 
Departamento de Assessoramento 
Técnico; Departamento de Assistên-
cia Técnica; Departamento de Estu-
dos e Pesquisa; e Departamento de 
Administração, Comunicação e De-
senvolvimento Institucional.

Tramitação - Em regime de urgên-
cia, o texto ainda será analisado pela 
Comissão de Finanças e Tributação, 
antes da votação em Plenário.

RELAÇÕES EXTERIORES | Xi Jinping se reuniu ontem, em Beijing, com o presidente da Câmara, henrique eduardo Alves 

Presidente da China virá ao Congresso em julho
O presidente da China, Xi Jinping, 

afirmou ontem a parlamentares bra-
sileiros que seu país quer estabelecer 
uma parceria estratégica com o Brasil 
que se torne um sinal especial para o 
mundo. A afirmação foi feita durante 
reunião no palácio presidencial em 
Beijing com o presidente da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves, e a comitiva 
de deputados que está em visita ofi-
cial ao país desde domingo.

No encontro com os deputados, 
que estavam acompanhados do em-
baixador do Brasil na China, Walde-
mar Carneiro Leão, Xi Jinping reafir-
mou o esforço do governo chinês em 
fortalecer a confiança mútua entre os 
dois países e impulsionar a coopera-
ção nas áreas econômica, cultural e 
política. Ele disse que há um interes-
se grande, não somente do governo 
chinês, mas de toda a sociedade em 
aprofundar as relações bilaterais com 
o Brasil. Ele lembrou que, em sua vi-
sita ao Brasil em 2009, teve uma ex-
celente impressão do País e dos re-
sultados de parcerias com a China em 
projetos já em execução.

Relações bilaterais - Henrique Al-
ves elogiou a agenda de reformas do 

Xi Jinping disse a Alves que quer fortalecer parcerias com o Brasil em todas as áreas

governo chinês e reafirmou o respei-
to do governo brasileiro, já manifes-
tado pela presidente Dilma Rousseff, 
do Congresso e de toda a sociedade 
pelos excelentes resultados do país, 
especialmente na área econômica. 
Sobre as relações bilaterais, o presi-
dente da Câmara lembrou que há dez 
anos o intercâmbio comercial entre 

China e Brasil não chegava a 5 bilhões 
de dólares e hoje já é de 85 bilhões de 
dólares.

Esses resultados, segundo Henri-
que Alves, comprovam a vontade real 
dos dois países de estreitarem suas 
relações. E esse esforço, afirmou ele, 
não se restringe à área econômica, 
mas estende-se também a parcerias 

nas áreas acadêmica, cultural, polí-
tica e de turismo.

Visita ao Congresso - Durante a 
reunião com os parlamentares bra-
sileiros, o presidente da China disse 
que virá ao Congresso em julho du-
rante a visita oficial que fará ao Brasil 
por ocasião da reunião de cúpula dos 
Brics, grupo de países formado por 
Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul. Ele aceitou convite de Henri-
que Eduardo Alves. Xi Jinping ressal-
tou a importância dos Legislativos e 
disse que gostaria de falar aos parla-
mentares e políticos brasileiros.

O encontro de líderes dos Brics 
está previsto para ocorrer em 15 de 
julho em Fortaleza, no Ceará. Termi-
nada a reunião de cúpula, Xi Jinping 
ficará no Brasil por dois dias para uma 
visita de Estado.

Além de Henrique Eduardo Al-
ves, integram a comitiva brasileira 
os deputados Marco Maia (PT-RS), 
Arlindo Chinaglia (PT-SP), Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), Antonio Imbas-
sahy (PSDB-BA), Felipe Maia (DEM-
-RN) e Osmar Junior (PCdoB-PI), que 
é presidente do Grupo Parlamentar 
Brasil-China.

INTEGRAÇÃO | Objetivo do novo órgão é se tornar um espaço de diálogo para o fortalecimento do estado de direito no bloco 

Comissão aprova Instituto de Direitos Humanos do Mercosul
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