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Além da acareação entre os dois ex-diretores, a 
CPMI cumpre extensa agenda até o final dos tra-
balhos, em 18 de dezembro. Serão ouvidos também 
Glauco Colepicolo Legati e Magda Chambriard, so-

bre a refinaria Abreu e Lima e sobre a segurança nas 
plataformas de petróleo; e Marcio Andrade Bonilho, 
diretor da Sanko-Sider, sobre o envolvimento da em-
presa com fraudes. | 3

Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró serão ouvidos juntos no dia 2 de dezembro

CPMI da Petrobras fará acareação entre 
ex-diretores e ouvirá três depoimentos

Hackathon de 
gênero e cidadania 
começa hoje

Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco:  há denúncias de envolvimento de funcionários em irregularidades nos projetos das áreas de engenharia e abastecimento

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Segundo Valmir Assunção, 
os sem-terra são os maiores 
produtores de arroz 
orgânico do País. 

Maratona hacker, que 
tem o apoio da bancada 
feminina (foto), vai até 
o dia 28.

Sessão solene: 
deputado 
destaca produção  
de assentados

Divulgação Petrobras

Luis Macedo
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hackathon
Gênero e cidadania

Está chegando a hora de transformar dados em soluções.  
É a segunda edição do Hackathon, a maratona 

hacker da Câmara dos Deputados. 

Inscrições até às 23h59 do dia 3/10/2014 no 
Portal da Câmara dos Deputados.

Regulamento e informações detalhadas:  
www.camara.leg.br/hackathon2014

24 a 28
de novembro

Laboratório 
Hacker

Secretaria  
da Mulher

MARATONA HACkER | Iniciativa tem o objetivo de promover a ampliação da transparência dos dados públicos

Começa hackathon de gênero e cidadania
Nesta segunda-feira (24) come-

ça o segundo Hackathon da Câmara 
dos Deputados. O tema desta edição 
é “Gênero e Cidadania”. Foram se-
lecionados 22 projetos para partici-
par do evento, que ocorrerá no Salão 
Branco durante toda a semana.

O Hackathon é uma maratona 
que reúne hackers, programadores, 
desenvolvedores e inventores para 
criar projetos que transformem in-
formações de interesse público em 
soluções digitais, acessíveis a todos 
os cidadãos. O objetivo é promover a 
ampliação da transparência dos da-
dos públicos. Organizado pelo La-
boratório Hacker da Câmara e pela 
Secretaria da Mulher, o evento tem 
patrocínio do Banco Mundial.

Aplicativos - A segunda edição do 
Hackathon contou com 165 inscri-
tos de todo o País e 75 propostas de 
aplicativos sobre os temas “Violência 
contra a mulher” e “Políticas públi-
cas de gênero e cidadania”.

Os 47 participantes selecionados 
– a princípio, eram 50, mas três não 
poderão comparecer – virão a Brasí-

sobre projetos de Democracia Digital 
na sede do Banco Mundial, em Wa-
shington (EUA). 

Participação feminina - A segun-
da edição da maratona hacker tam-
bém se destaca pela expressiva par-
ticipação feminina nas equipes. Dos 
47 participantes, 24 são mulheres, 
número muito superior ao da edição 
passada, quando apenas três mulhe-
res participaram. Dos 22 projetos se-
lecionados, 13 propõem a criação de 
aplicativos para “Políticas públicas 
de gênero e cidadania”.

 As propostas tratam de questões 
como visualização de dados sobre a 
participação feminina na política; 
análise de informações sobre a re-
lação entre gênero dos candidatos e 
financiamento de campanhas; divul-
gação e mapeamento de pesquisas e 
projetos de tecnologia liderados por 
mulheres; visualização e análise das 
decisões dos parlamentares em pro-
posições sobre políticas de gênero.

Os nove projetos restantes de-
dicam-se todos ao tema “Violência 
contra a mulher”. 

lia para desenvolver os 22 projetos e 
interagir com parlamentares e ser-
vidores da Câmara. 

Ao fim da maratona, os projetos 
serão avaliados nos quesitos inte-

resse público, criatividade, inova-
ção e qualidade técnica. Os autores 
dos dois trabalhos vencedores serão 
premiados com passagem e hospeda-
gem para participar de um encontro 
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PETROBRAS | Cerveró e Paulo Roberto Costa foram diretores na mesma época

A Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI) da Petrobras 
marcou para o dia 2 de dezembro a 
acareação entre dois ex-diretores da 
Petrobras: Nestor Cerveró, da Área 
Internacional, e Paulo Roberto Cos-
ta, da Área de Abastecimento. Costa 
está preso pela Polícia Federal por 
envolvimento na Operação Lava Jato.

Paulo Roberto Costa disse, em 
depoimento à Justiça Federal no Pa-
raná, que os diretores da Petrobras 
recebiam 3% do valor dos contratos 
com grandes empreiteiras de propi-
na para beneficiar, pelo menos, três 
partidos (PP, PMDB e PT). O diretor 

O presidente da CPMI, senador 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), afirmou 
na sexta-feira (21) que pode pedir ao 
Ministério Público a responsabiliza-
ção criminal dos funcionários da em-
preiteira Engevix.

Segundo ele, a decisão será toma-
da se for comprovada a fraude em no-
tas e cópias de contratos entregues 
à comissão. A presidência da CPMI 
acrescentou, em nota, que o recurso 
será adotado em todos os suspeitos 
de uso de documento falso.

A empreiteira teria enviado à 
CPMI os mesmos documentos que 
a Justiça no Paraná já identificou 
como falsos para justificar repasses 

Nesta quarta-feira, a CPMI da Pe-
trobras, em reunião marcada para as 
14h30, ouvirá -o ex-gerente-geral de 
Implementação de Empreendimen-
tos da Petrobras Glauco Colepicolo 
Legati e a diretora-geral da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), Magda 
Chambriard.

Primeiro a depor, Glauco Colepi-
colo Legati era até há poucos dias o 
gerente-geral da obra da Refinaria 
Abreu e Lima, em Pernambuco. Se-
gundo notícias divulgadas pela im-
prensa, ele foi afastado da função 
após investigações conduzidas pela 
própria estatal sobre o envolvimento 
de funcionários em irregularidades 
nos projetos das áreas de engenharia 
e abastecimento.

Em nota publicada no último dia 
19, a Petrobras informou que pro-
move mudanças no quadro geren-
cial como resultado das comissões 
internas de apuração que apontaram 
o não cumprimento de procedimen-
tos normativos internos. Também de 
acordo com a nota, não houve demis-
sões porque não há, por enquanto, 
evidências de “dolo, má-fé ou recebi-
mento de benefícios por parte desses 
empregados”. A Petrobras não divul-
gou o nome dos servidores.

A CPMI investiga denúncias 
de superfaturamento nas obras de 
Abreu e Lima. Ao depor à CPI da Pe-
trobras no Senado, em julho, Legati 
negou a existência de erro de projeto 
ou superfaturamento na obra.

De acordo com ele, a unidade ti-
nha na época 88,5% de execução fí-
sica, e a operação seria iniciada no 
fim de 2014, com capacidade para 
processar mais de 200 mil barris di-
ários. Investigada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), a refinaria 
teve em 2005 o seu custo estimado 
pela Petrobras em US$ 2,5 bilhões. 
Mas, segundo a própria estatal, até 
sua conclusão deve sair por quase 
US$ 20 bilhões.

Plataformas - A diretora-geral da 
ANP, Magda Chambriard, deverá tra-
tar, na mesma reunião, da segurança 
nas plataformas de petróleo. Magda 
também já depôs à CPI no Senado e 
disse que o índice de acidentes gra-
ves em plataformas de petróleo no 
Brasil está abaixo da média mundial. 
Para ela, o que existe em termos de 
gestão de segurança no Brasil é o que 
há de mais moderno no mundo.

O depoimento de Marcio Andrade 
Bonilho, diretor da empresa Sanko-
-Sider, está marcado para quinta-
-feira (27). Ele foi convocado para 
esclarecer as relações que mantinha 
com o doleiro Alberto Youssef e com 
o ex-diretor de Abastecimento da Pe-
trobras Paulo Roberto Costa.

Empreiteira pode responder criminalmente
de recursos às empresas do doleiro 
Alberto Youssef, preso pela Polícia 
Federal na operação Lava Jato. O vi-
ce-presidente da Engevix, Gerson de 
Mello Almada, é um dos presos na úl-
tima semana, durante a sétima fase 
da Lava-Jato.

Afastamento - O PSDB pediu à 
Procuradoria da República no Dis-
trito Federal e ao Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas da União 
que a presidente da Petrobras, Graça 
Foster, seja afastada do cargo ime-
diatamente.

“A presidente Graça Foster não 
tem mais condições para comandar 
a Petrobras. Ela mentiu não apenas 

para os deputados e senadores, mas 
para o povo brasileiro”, afirmou o 
líder do partido, deputado Antônio 
Imbassahy (BA). Ele lembrou que 
Foster declarou, em depoimento à 
comissão em junho, que não sabia de 
pagamentos de propinas da empresa 
holandesa SBM Offshore à funcioná-
rios da estatal. Graça Foster, porém, 
confirmou na segunda-feira (17) que 
sabia desde março do pagamento de 
propinas.

Na representação, o PSDB afirma 
que Graça Foster cometeu dois cri-
mes: falso testemunho e prevarica-
ção, que é a omissão do dever fun-
cional.

Comissão marca acareação entre
ex-diretores para 2 de dezembro

da Área Internacional teria sido in-
dicado ao cargo pelo PMDB e sua di-
retoria financiaria o partido.

Nestor Cerveró era diretor na 
mesma época de Costa e negou, em 
depoimento à CPMI em 10 de setem-
bro, conhecer qualquer esquema de 
desvio de recursos na estatal. Ele foi 
um dos principais articuladores da 
aquisição da refinaria de Pasadena, 
nos Estados Unidos. A compra ge-
rou um prejuízo de US$ 792 milhões 
à Petrobras, de acordo com decisão 
do Tribunal de Contas da União de 
julho.

A solicitação de acareação foi fei-

ta pelo deputado Enio Bacci (PDT-
-RS) e aprovada na reunião da CPMI 
na última terça-feira (18). “Paulo Ro-
berto afirmou que Cerveró recebeu 
propina, sim, e Cerveró negou em 10 
de setembro. Vamos colocar os dois 
frente a frente”, disse.

O líder do governo no Congresso, 
senador José Pimentel (PT-CE), vo-
tou contra a acareação e lembrou que 
Costa já esteve na comissão e decidiu 
não falar nada.

A reunião para ouvir os dois ex-
-diretores da estatal será realizada 
às 14h30, no plenário 2 da ala Nilo      
Coelho, no Senado.

CPMI ouvirá 
ex-gerente de 
Abreu e Lima

Preso, Paulo Roberto Costa acusou ex-diretores de corrupção Nestor Cerveró negou que tenha recebido propina na estatal

Fotos: Luiz Macedo
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Durante sessão solene em home-
nagem aos 30 anos de luta pela ter-
ra no Brasil, deputados e lideranças 
de movimentos pela reforma agrária 
destacaram a importância do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST).

O deputado Valmir Assunção 
(PT-BA), que propôs a homenagem, 
apresentou diversos dados sobre a 
atuação do MST e de integrantes do 
movimento que foram assentados.

“Nós somos o maior produtor de 
arroz orgânico do País, o segundo 
maior produtor de leite na região Sul, 
o maior produtor de cacau do País. 
Temos 1.200 escolas públicas dentro 
dos assentamentos, com mais de 200 
mil crianças, adolescentes e jovens 
estudando em nossas escolas.  Temos 
130 médicos que estudaram em Cuba 
e trabalham nos assentamentos’’, in-
formou o parlamentar, que é um dos 
fundadores do MST na Bahia.

O deputado Marcon (PT-RS), mi-
litante do MST e assentado no mu-
nicípio de Nova Santa Rita, no Rio 
Grande do Sul, disse ter orgulho de 
fazer parte do movimento. ‘’Não te-
nho vergonha de dizer que fui acam-
pado por quatro anos e meio e que 
faz 20 anos que sou assentado. Fui 
deputado estadual e sou deputado 
federal. Para os ruralistas, sem-ter-

Trabalhadores rurais sem terra participaram da homenagem em Plenário

Deputados ressaltaram missão do corretor de proteger o patrimônio das pessoas

MST | Sessão solene da Câmara homenageou 30 anos de luta pela posse da terra

Deputado destaca produção agrícola de 
ex-sem terra assentados pelo governo

TRABALHO | Lei que regulamenta a profissão entrou em vigência há 50 anos

Câmara homenageia corretores de seguros
A Câmara realizou sessão solene 

em homenagem aos 50 anos da lei 
que regula a profissão de corretor de 
seguros (4.594/64). O deputado Ar-
mando Vergílio (SD-GO), que propôs 
a solenidade, ressaltou a missão dos 
corretores de proteger o patrimô-
nio e o futuro das pessoas de con-
tribuir para a segurança de famílias 
e o desenvolvimento econômico. O 
deputado falou sobre os benefícios 
da aprovação da lei.

“Antes, os corretores eram pro-
fissionais respeitados, mas não re-
conhecidos como provedores de rede 
de segurança social e econômica. Os 
corretores são responsáveis por ofe-
recer contratos de seguros e con-
sultoria de alta qualidade para seus 
clientes. A importância desse traba-
lho tem sido reconhecida nos últimos 
50 anos, graças aos sindicatos.”

 O deputado Mauro Benevides 
(PMDB-CE) assinalou o papel dos 
corretores de seguro na manuten-
ção da estabilidade e do crescimento 
da economia. 

“Hoje 90% dos seguros feitos no 
País concentram-se nas áreas de saú-
de, automóveis e seguro de pessoas 
– de vida, acidentes e previdência. 
O seguro de risco financeiro está em 
evidência após a crise de 2008. Atu-
am no Brasil mais de 25 mil empre-
sas, que movimentam aproximada-

mente R$ 22 bilhões ao ano”, disse 
o deputado. 

Presidente da Superintendên-
cia de Seguros Privados, Roberto 
Westemberger elogiou o trabalho 
do Congresso e disse que tramitam 
atualmente 170 proposições relacio-
nadas à atividade seguradora.

 DISCURSO

Edinho Araújo 
faz balanço 
de mandato

Edinho Araújo: reforma política em 2015

Reeleito com 112.780 votos, o de-
putado Edinho Araújo (PMDB-SP) 
destacou em Plenário diversas ini-
ciativas nesta legislatura. O parla-
mentar relatou 23 matérias e foi au-
tor de 11 projetos de lei.

Dentre as matérias relatadas, 
Edinho Araújo citou a nova Lei Seca, 
o novo Código Florestal, a medida 
provisória que zerou os impostos da 
cesta básica e que garantiu os des-
contos nas tarifas de energia elétrica 
e o projeto que permitiu a criação da 
Comissão Nacional da Verdade.

“Apresentei a esta Casa projetos 
de lei em diferentes áreas: apoiando 
os cuidadores de pessoas com defi-
ciência, destinando recursos das lo-
terias para tratamento de dependen-
tes de crack, alterando regras para 
recursos contra dívidas fiscais. Sou 
autor do projeto aprovado que im-
pede a portabilidade do fundo par-
tidário e do tempo de TV, em caso 
de troca de partido, e do PL que cria 
a Universidade Federal do Noroeste 
Paulista”, destacou.

O deputado ressaltou seu traba-
lho para melhorar a infraestrutura 
de transportes, defendendo um pro-
grama permanente de recuperação 
das principais rodovias do interior 
de São Paulo. Sobre reforma política, 
disse que defende  o voto distrital. “A 
reforma politica é a mãe de todas as 
reformas, porque nela está a origem 
muitas vezes das doações de empre-
sas privadas, de atos que levam ao 
fosso da corrupção”, disse.

Edinho Araújo espera que a refor-
ma política seja aprovada no primei-
ro semestre de 2015 e declarou que 
considera legítimos e oportunos os 
questionamentos da cidadania aos 
políticos. “Reafirmo minha crença 
na política e nas instituições. É tem-
po de reflexão e de coragem para re-
alizar as mudanças necessárias. Te-
nho plena convicção de que o Brasil 
vai mudar, e para melhor!”, concluiu.

ra não poderia estar na escola, não 
poderia ter um pedaço de terra, não 
poderia ser médico e não poderia ser 
advogado’’, afirmou.

Na opinião da deputada Erica 
Kokay (PT-DF), o Brasil ainda está 
atrasado e se recusa a ‘’fazer o luto 
do colonialismo, o luto da escravidão 
e o luto da ditadura’’.  

Além dos parlamentares, discur-
saram na sessão o coordenador-ge-
ral da Federação dos Trabalhadores 
da Agricultura Familiar (Fetraf), 
Marcos Rochinski, o secretário de 

Politica Agrícola da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Contag), Zenildo Pereira Xa-
vier, o advogado e integrante do MST 
Diego Vedovatto, e o integrante da 
coordenação nacional do MST, Ale-
xandre Conceição.

Em mensagem encaminhada ao 
Plenário, o presidente da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves, disse que “a 
construção de uma sociedade igua-
litária, solidária e ecologicamente 
sustentável representa uma meta 
desejável, possível e urgente”.

Zeca Ribeiro

Gabriela Korossy

Gustavo Lima


