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LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, poderá ser ouvido novamente se delação premiada for compartilhada

Após o silêncio de Paulo Roberto Costa, integrantes da CPMI da Pe-
trobras vão se reunir na próxima terça-feira com o presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para reforçar o pedido 

de compartilhamento automático da delação premiada feita pelo ex-
diretor. O relator da comissão, deputado Marco Maia, não descartou 
uma nova convocação de Costa, após o acesso às informações.

CPMI vai ao STF em busca de documentos
Parlamentares optaram por fazer reunião aberta da CPMI ontem, mas nenhuma das perguntas ou críticas que fizeram foram contestadas por Paulo Roberto Costa

Frente parlamentar 
destaca avanços 
dos programas 
de combate à fome 
Políticas públicas articuladas 
fizeram com que o Brasil 
cumprisse meta da ONU e 
reduzisse à metade a proporção 
de pessoas que passam fome, 
segundo o coordenador da 
Frente Parlamentar da Segurança 
Alimentar e Nutricional, 
deputado Padre João. | 4

| 3

A lei da alimentação escolar 
ajudou a diminuir subnutrição

Luis Macedo

Governo do Espírito Santo
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CIDADANIA | Evento promovido pelo laboratório hacker reunirá especialistas no assunto

Câmara promove oficina sobre 
transparência no Legislativo

O Laboratório Hacker da Câmara 
dos Deputados realizará uma oficina 
de amanhã a domingo para debater 
questões ligadas à transparência le-
gislativa. O evento reunirá a comuni-
dade hacker e especialistas no assun-
to. Todas as atividades serão abertas 

Oficinas buscam compartilhar ideias e construir ferramentas de transparência 

PROGRAMAçãO

Sexta 

n Lançamento do Banco de Ideias para 
o Hackaton de Gênero e Cidadania, com 
a participação da Secretaria da Mulher e 
do  Programa Pró-Equidade de Gênero 
e Raça da Câmara dos Deputados, 14h
n Integração: a experiência de tra-
balho colaborativo no COLAB, com a 
participação do Interlegis, da equipe 
de engenharia de software da UnB e 
da equipe do INDA (infraestrutura de 
dados abertos), 16h

Sábado 

n Acompanhe onde o seu dinheiro é 
gasto. Conheça o projeto “Olho nas 
Emendas – ONE”, com a participação 
da equipe ONE Brasil, 10h
n Legislativo on demand: como sugerir 
conteúdos e informações legislativas 
que interessem a cada cidadão? – 11h
n Conheça o projeto Arduíno para a Ci-
dadania, com a participação do grupo 
Arduíno-Brasília, 14h

n Visualizando discussões virtuais: um 
olhar cartográfico sobre a democracia. 
Conheça o projeto “Mapa Participati-
vo”, 16h

Domingo – 21/09

n Atividades/oficinas hackers.
Local: Laboratório Hacker, Anexo II, sala 
173, Ala C
Câmara dos Deputados - 3216-6007

ao público, com transmissão e par-
ticipação on-line. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas a partir 
de hoje, no link e-Democracia, no site 
da Câmara (www.camara.leg.br).

A oficina ocorre paralelamen-
te à Global Legislative Openness 

Week – Glow (de 15 a 25 de setem-
bro) promovida pelo Open Govern-
ment Partnership’s (OGP) Legislative 
Openness Working Group, que visa 
fomentar ações de conscientização 
sobre a abertura de parlamentos e a 
construção de ferramentas de trans-
parência legislativa. 

No encontro, estão sendo realiza-
das várias atividades independentes 
e paralelas, organizadas pela socie-
dade civil e por parlamentos de todo 
o mundo. O objetivo é compartilhar 
ideias e experiências e, assim, contri-
buir para a adoção e consolidação de 
governos abertos.

O Glow, que começou no Dia In-
ternacional da Democracia (15/9), 
culmina com a realização do Working 
Group’s Global Meeting, entre os dias 
23 e 25/9, no Chile, com o apoio do 
Congresso Nacional chileno. A Câma-
ra dos Deputados participará do even-
to e compartilhará sua experiência 
na Reunião Global do Grupo de Par-
lamento Aberto e na 11ª Assembleia 
Plenária do ParlAmericas, uma rede 
que reúne parlamentos de 35 estados 
independentes das Américas. 

POLÍTICA | Proposta muda a legislação atual, que permite apenas assinaturas manuais

Projetos de lei de iniciativa popular 
poderão usar assinatura eletrônica 

A Câmara analisa o Projeto de Lei 
7005/13, do Senado Federal, que per-
mite a assinatura eletrônica dos elei-
tores nos projetos de lei de iniciativa 
popular. O texto altera a Lei 9.709/98, 
que trata do assunto, e hoje só per-
mite assinaturas manuais dos eleito-
res. Para os projetos de iniciativa po-
pular, a lei exige a assinatura de 1% 
dos eleitores do País, distribuídos em, 
pelo menos, cinco estados, com não 

menos de 0,3% dos eleitores de cada 
um deles. 

“Nas condições estipuladas pela 
lei, portanto, um importante instru-
mento de participação direta do ci-
dadão, consagrado na Constituição 
de 1988, permanece pouco utilizado”, 
afirma a ex-senadora Serys Slhessa-
renko, autora da proposta. 

O texto também determina que os 
projetos que alcancem o número mí-

nimo de assinaturas tramitem na for-
ma de sugestões legislativas. A ideia 
é permitir o aumento da participação 
direta do cidadão em termos de ini-
ciativa legislativa e contribuir para 
consolidar a legitimidade das insti-
tuições representativas no País, diz 
Serys.

A proposta será analisada pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania e pelo Plenário.Assinatura eletrônica facilitaria processo

© Sergey Nivens - Fotolia
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 O ex-diretor de Abastecimento 
da Petrobras usou ontem da prerro-
gativa de se manter em silêncio e não 
respondeu a nenhuma das perguntas 
feitas por parlamentares durante a 
reunião da CPMI que investiga irre-
gularidades na estatal, o que frus-
trou os parlamentares. Diante disso, 
o presidente da comissão, senador 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), anun-
ciou que na próxima terça-feira ha-
verá um encontro com o presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski  para tentar 
‘sensibilizar” o STF a compartilhar 
documentos da delação premiada 
feita por Costa.

Vital do Rêgo pediu também a 
prorrogação em mais 30 dias do pra-
zo para a CPMI apresentar o relató-
rio, já que o término dos trabalhos 

PETROBRAS | Se comissão obtiver acesso a delação premiada, Paulo Roberto Costa poderá ser convocado novamente  

CPMI reforçará a STF pedido por documentos

“Não descarto que Paulo 
Roberto Costa, depois que 
nós tivermos as informações 
da delação premiada, retorne 
a esta CPMI para prestar 
esclarecimentos”.

está previsto para 23 de novembro. 
O objetivo, segundo o senador, é dar 
continuidade às funções investigató-
rias e compensar o período do “re-
cesso branco”.

Novo depoimento - O relator da 
comissão, deputado Marco Maia (PT-
-RS), disse não descartar que Paulo 
Roberto Costa retorne à CPMI para 
tratar sobre os temas da delação, de-
pois que os parlamentares consegui-
rem o compartilhamento dos docu-
mentos com o STF. Ele considerou 
“lamentável” a opção do ex-diretor 
pelo silêncio, inclusive em questões 
não relacionadas à delação premiada. 
Marco Maia se comprometeu a conti-
nuar os trabalhos da CPMI mesmo no 
período pré-eleitoral. “De qualquer 
forma, vamos continuar o trabalho. 
Temos muita informação. Todos os 
dias chegam novos documentos e 
nós vamos continuar trabalhando. 
Não descarto que o Paulo Roberto 
Costa, depois que nós tenhamos as 
informações da delação premiada, 
retorne a esta CPMI”, afirmou.

Reunião - O ex-diretor da Petro-
bras chegou ao Congresso escoltado 
pela Polícia Federal e, no início do 
depoimento, afirmou que usaria seu 

direito de permanecer em silêncio, 
independentemente de a sessão ser 
aberta ou fechada. Por 10 votos a 8, 
os integrantes da CPMI decidiram 
manter a sessão aberta.

A CPMI aprovou requerimento 
para ouvir a ex-contadora do doleiro 
Alberto Youssef, Meire Poza, e uma 

solicitação  da cópia de todos os de-
poimentos prestados por ela ao Mi-
nistério Público e à Polícia Federal. 
Em junho,

A CPI Mista já aprovou mais de 200 
requerimentos, entre eles o da convo-
cação do doleiro Youssef, mas o de-
poimento dele ainda não foi marcado.

Deputado Marco Maia

Paulo Roberto Costa usou do direito de se manter em silêncio durante a reunião

Durante e depois da reunião, líde-
res partidários manifestaram frus-
tração com a falta de esclarecimen-
to das supostas denúncias de Paulo 
Roberto Costa Costa às vésperas da 
eleição, como afirmou o deputado 
Carlos Sampaio (PSDB-SP). “Estou 
preocupado com quem assaltou a 
Petrobras. Não é justo a população 
brasileira definir o seu voto sem sa-
ber quem, de fato, agiu como políti-
co ou como marginal, surrupiando 
a Petrobras”.

O líder do PT, deputado Vicen-
tinho (SP), foi outro que lamentou 
a falta de depoimento. “Lamento 
porque, ao não falar, continuam o 
espetáculo e a postura enganadora 
e mentirosa. A oposição tem uma 
grande aliada que é a grande mídia. 
Nós queremos a verdade em todas as 
circunstâncias”.

Onyx Lorenzoni (DEM-RS) ques-
tionou a legitimidade da escolha de 
Paulo Roberto Costa para o cargo de 
diretor de Refino e Abastecimento 
da Petrobras. Para o deputado, a no-
meação para diretoria da estatal foi 
fruto de tráfico de influência política.

Líder do PPS, Rubens Bueno (PR) 
concordou com Lorenzoni  e mencio-
nou a existência de uma “quadrilha 
que tomou conta da Petrobrás”. Se-
gundo o deputado, Costa usou tele-
fone funcional da empresa para se 

Entre críticas e defesa do governo, deputados manifestam frustração

comunicar com o doleiro Alberto 
Youssef, “a fim de viabilizar nego-
ciações com empreiteiras”. 

Eleições – Já o deputado Júlio Del-
gado (PSB–MG) disse que as suspei-
tas acerca dos nomes que constariam 
da lista de autoridades apontadas por 
Paulo Roberto Costa como benefici-
árias de recursos ilícitos podem in-
fluenciar de maneira prejudicial a 
disputa nas eleições. “Principalmen-
te nos pleitos estaduais, já que há a 

indefinição sobre o envolvimento de 
alguns deputados”, afirmou. 

Simplício Araújo (SD-MA) ar-
gumentou que o acordo de delação 
premiada pode feito por Costa pode 
servir como “escudo para relações 
criminosas” e influenciar os resul-
tados da eleição. 

Para Antônio Imbassahy (PSDB-
-BA), a presidente Dilma Rousseff 
foi um “fracasso” no comando do 
Conselho de Administração da Pe-

trobras, função que ela ocupou du-
rante o governo Lula. Em resposta, 
o deputado Afonso Florence (PT-BA) 
afirmou que o PT e o governo federal 
têm todo interesse de que os fatos se-
jam investigados, perguntas feitas e 
documentos analisados.

Líder do PMDB,  Eduardo Cunha 
(RJ) disse que o partido queria que 
Costa confirmasse ou desmentisse o 
suposto envolvimento de parlamen-
tares em corrupção na Petrobras. 

Diante da falta de respostas no depoimento, oposicionistas fizeram críticas ao governo, que foi defendido por aliados

Luís Macedo

Luís Macedo
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ÍNDICE DA FAO | O País cumpriu meta de reduzir à metade proporção da população que sofre com a fome

Frente comemora redução da fome no Brasil
A Frente Parlamentar da Segu-

rança Alimentar e Nutricional co-
memorou a redução da fome no Bra-
sil, constatada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). O relatório 
“O estado da segurança alimentar e 
nutricional no Brasil” foi divulgado 
na terça-feira (16), pela Organização 
das Nações Unidas para Alimenta-
ção e Agricultura (FAO). Segundo 
o documento, o Brasil tem hoje 3,4 
milhões de pessoas que não comem 
diariamente, o que equivale a 1,7% 
da população do País, bem abaixo 
dos 14,8% registrados no início dos 
anos 1990.

De acordo com a FAO, os núme-
ros mostram que o Brasil cumpriu 
a meta de reduzir à metade a pro-
porção de pessoas que sofrem com 
a fome, estabelecida em um dos Ob-
jetivos do Milênio da ONU, no ano 
2000. O órgão atribui esse resultado 
a “dezenas de políticas articuladas”, 
como o Fome Zero, o Bolsa Família, 
o Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae – Lei 11.947/09) e a 
construção de cisternas no Nordeste.

Referência - O coordenador da 
Frente Parlamentar da Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, depu-
tado Padre João (PT-MG), ressalta 
que tais políticas foram aprovadas 
pelo Congresso Nacional depois de 
intensa articulação dos parlamen-
tares, sobretudo com os conselhos 
de segurança alimentar (Consea) e 
de agricultura familiar. “Aí vem um 
papel muito importante não só da 
Câmara, mas também da interação 
com os conselhos. São diversos pro-
gramas, como o de aquisição de ali-
mentos e a própria lei da alimenta-
ção escolar que está sendo copiada 
por diversos países da América La-
tina, Caribe e da África. A Câmara 
deu uma contribuição, dialogou com 
toda a sociedade civil organizada e 

com o Poder Executivo para a gente 
ter uma lei que é referência para ou-
tros países na questão da segurança 
alimentar”.

Número absoluto - Para ter uma 
vida saudável, a recomendação da 
ONU é que a pessoa acima de 12 anos 
coma pelo menos 2.200 calorias por 
dia. O documento da FAO revela que 
o Brasil também cumpriu a meta de 
reduzir pela metade o número abso-
luto de pessoas com fome, estipula-
da na Cúpula Mundial sobre Alimen-
tação, realizada em 1996.

Outro dado mostra a redução de 
65% da pobreza e de 75% da extre-
ma pobreza entre 2001 e 2012, nú-
meros também comemorados pelo 

deputado Padre João, em nome da 
frente parlamentar. “Enquanto mui-
tos questionavam o Bolsa Família – 
até dizendo que era dinheiro distri-
buído para o povo beber cachaça –, 
administrou-se tão pouco recurso 
tão bem, vinculando esse recurso à 
educação, à frequência escolar e ao 
acompanhamento médico. É o Brasil 
que dá uma guinada em direção aos 
mais pobres”.

Fome no mundo - Ao anunciar o 
estudo, a diretora-geral assistente 
da ONU, Eve Crowley, lembrou que, 
na última década, 100 milhões de 
pessoas deixaram de passar fome 
no mundo. No entanto, outros 805 
milhões ainda sofrem hoje com esse 

problema, o que corresponde a 11,3% 
da população do planeta. 

“A alimentação é transversal, 
não é essencial só para a vida, mas 
para a educação, a saúde e a capa-
cidade criativa e inovadora de indi-
víduos, comunidades e sociedades 
inteiras. É também essencial para a 
saúde ambiental, a produtividade e o 
crescimento econômico e a resiliên-
cia contra os choques futuros. Sem 
uma boa alimentação, todas essas 
coisas que são aspirações da huma-
nidade não são possíveis”.

Segundo a FAO, a América Latina 
e o Caribe são as regiões que mais 
avançaram no combate à fome nos 
últimos 20 anos.

A lei da alimentação escolar foi um dos programas que contribuíram para melhorar a nutrição e é copiada em países mais pobres

AGRICULTURA | Objetivo é dar aos consumidores o direito à informação sobre a natureza e as características dos produtos

Proposta quer gôndolas específicas para transgênicos
A Câmara dos Deputados ana-

lisa o Projeto de Lei  7335/14, do 
deputado Miriquinho Batista (PT-
-PA), que determina a separação, 
em prateleiras específicas e com 
identificação de origem, de alimen-
tos transgênicos comercializados 
para o consumo humano. Segundo 
o autor da proposta, o objetivo é 
defender o direito dos consumido-
res de ser informados sobre a natu-
reza e as características dos produ-
tos transgênicos ou geneticamente 
modificados.

“Não é demais ressaltar que es- Os orgânicos já ficam em gôndolas separadas, como aconteceria com transgênicos

ses produtos têm sua comercializa-
ção permitida, porém não há estu-
dos de longo prazo a respeito das 
consequências de seu consumo. 
Essa falta de informação exige que 
os produtos sejam ofertados separa-
damente”, defendeu Batista.

Tramitação - A proposta trami-
ta em regime de urgência e apensa-
da ao Projeto de Lei 4148/08, que es-
tabelece que os rótulos dos produtos 
informem a natureza transgênica do 
alimento. Este projeto já passou pe-
las comissões técnicas e está pronto 
para a pauta do Plenário.

Brizza Cavalcante

Governo do Maranhão


