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Frente da 
agropecuária 
quer debate sobre 
terras indígenas 

Parlamentares querem trazer 
para o Congresso debates com 
ambientalistas sobre PEC das 
Demarcações.

Os deputados rejeitaram 
recurso para que o texto 
não tramitasse mais 
em regime conclusivo. 
Proposta prevê políticas 
públicas de saúde, 
educação e qualidade 
de vida para crianças de 
zero a seis anos.

O substitutivo traz várias mudanças na legislação 
para coibir o tráfico nacional ou internacional de 
pessoas, como o acesso facilitado a dados de telefo-
nia e internet. O acesso a sinais e a outras informa-

ções que permitam a localização da vítima ou dos 
suspeitos do delito poderá ser requerido diretamente 
pelo delegado se o juiz não conceder a autorização 
em 12 horas a partir do pedido. 

Plenário aprova projeto que 
coíbe o tráfico de pessoas
Proposta é originária de CPIs da Câmara e do Senado que investigaram essa prática

Estatuto 
da 1ª Infância 
é enviado 
ao Senado

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Arnaldo Faria de Sá preside a reunião na qual 
Luiz Sérgio e Hugo Motta foram escolhidos 
relator e presidente dos trabalhos

Escolhido relator da CPI, 
o deputado Luiz Sérgio 
defendeu a convocação 
de Pedro Barusco, ex-
gerente de Engenharia 
da empresa, que disse à 
Polícia que a corrupção 
na Petrobras teria 
começado em 1997.

CPI da Petrobras 
é instalada; 
relator pretende 
ouvir Barusco
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Parlamentares e representantes de instituições de pesquisa participaram da sessão solene, no Senado

Congresso promulga emenda de incentivo à ciência
Objetivo é melhorar a articulação entre o Estado e as instituições públicas e privadas de pesquisa científica e tecnológica

O Congresso Nacional 
promulgou ontem a Emen-
da Constitucional (EC) 85, 
que estimula o desenvolvi-
mento científico e tecnoló-
gico e a inovação. A sessão 
solene ocorreu no Plenário 
do Senado.

Aprovada em abril de 
2014 pela Câmara e em 
dezembro pelo Senado, a 
emenda é resultado da Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 290/13, da de-
putada Margarida Salomão 
(PT-MG), que muda vários 
dispositivos constitucio-
nais para melhorar a ar-
ticulação entre o Estado e 
as instituições de pesquisa 
públicas e privadas.

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Aldo 
Rebelo, afirmou na soleni-
dade que a EC 85 ampliará 
os compromissos do Estado 
brasileiro com o setor. “Es-
ses três grandes desafios es-
tão necessariamente asso-
ciados à construção de um 
país próspero, de uma so-

Sessão solene
Homenagem à Campanha da 
Fraternidade 2015. Plenário 
Ulysses Guimarães, 15h

A Emenda Constitucio-
nal (EC) 85 altera e adiciona 
dispositivos na Constitui-
ção Federal para atualizar 
o tratamento das atividades 
de ciência, tecnologia e ino-
vação. A intenção é impul-
sionar a pesquisa nacional 
e a criação de soluções tec-
nológicas que melhorem a 
atuação do setor produtivo.

Uma das novidades é a 
ampliação da natureza das 
entidades que poderão re-
ceber apoio financeiro do 
poder público. Antes das 
modicicações introduzi-
das pela emenda, apenas 
as atividades universitá-
rias de pesquisa e extensão 

ciedade socialmente equili-
brada e de uma democracia 
profunda, verdadeira e dig-
na do nome”, disse. “Num 
grau que se não chega a ser 

o de consenso, [a emenda] 
pelo menos traduz uma am-
pla unidade de todos os seg-
mentos interessados direta 
ou indiretamente nos temas 

de ciência, tecnologia e ino-
vação.”

Fomento - O presidente 
do Senado e do Congresso, 
Renan Calheiros, lembrou 

que a EC 85 não pretende 
apenas incrementar as pes-
quisas avançadas e mais es-
pecializadas, mas também a 
pesquisa básica, que, segun-
do ele, “é imprescindível 
para o fomento do desen-
volvimento tecnológico”.

O deputado Waldir Ma-
ranhão (PP-MA), 1º vice-
-presidente da Câmara e 
ex-reitor da Universidade 
Estadual do Maranhão, afir-
mou que popularizar a ciên-
cia é um desafio necessário, 
até porque os avanços tec-
nológicos contribuem para 
reduzir as desigualdades re-
gionais.

A sessão solene reuniu 
representantes do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), do Conse-
lho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq), do Instituto 
Nacional da Propriedade In-
dustrial (Inpi) e de universi-
dades e institutos federais.

Impulso à pesquisa científica e às soluções tecnológicas nacionais
podiam receber esse apoio. 
Com a emenda, além das 
universidades, poderão ser 
apoiadas as instituições de 
educação profissional e tec-
nológica.

A emenda constitucional 
também estabelece, como 
nova função do Estado, o 
estímulo à articulação en-
tre os entes do setor, tanto 
públicos quanto privados, 
na execução das atividades 
de pesquisa, capacitação 
científica e tecnológica e 
inovação. O Estado promo-
verá também a atuação no 
exterior dessas instituições.

Para melhorar o inter-
câmbio de conhecimentos, 

o texto permite a coopera-
ção das esferas de governo 
(União, estados, Distrito 
Federal e municípios) com 
órgãos e entidades públicas 
e privadas.

Com o objetivo de tor-
nar mais maleável a busca 
das metas científicas esta-
belecidas, a emenda conce-
de maior liberdade na ad-
ministração dos recursos 
destinados a pesquisas, ao 
permitir seu remanejamen-
to ou transferência de uma 
categoria de programação 
para outra sem a necessi-
dade da autorização legis-
lativa prévia.

Atualizações - A propos-

ta de emenda à Constituição 
apresentada pela deputada 
Margarida Salomão surgiu 
dos debates em torno do 
Projeto de Lei 2177/11, que 
cria o Código Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação. 

Os parlamentares per-
ceberam que seriam ne-

A emenda amplia o 
apoio do poder público a 
uma maior variedade de 
instituições e determina 
o apoio do Estado à 
atuação no exterior das 
entidades do setor

Lucio Bernardo Jr.

cessárias atualizações na 
Constituição para amparar 
melhor as mudanças pre-
vistas no projeto. O projeto 
do código foi aprovado em 
comissão especial, no ano 
passado, e aguarda votação 
no Plenário.
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Gustavo Lima
O Plenário da Câmara 

aprovou ontem o Projeto de 
Lei 7370/14, que traz várias 
mudanças na legislação para 
coibir o tráfico nacional ou 
internacional de pessoas, 
como o acesso facilitado a 
dados de telefonia e inter-
net. A matéria será analisa-
da ainda pelo Senado.

O texto é o de um substi-
tutivo da comissão especial 
que analisou esse projeto, 
oriundo do Senado, e o PL 
6934/13, da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Câmara sobre o Tráfico de 
Pessoas no Brasil. O projeto 
do Senado também resultou 
de uma CPI.

De acordo com o texto, 
do deputado Arnaldo Jor-
dy (PPS-PA), o delegado de 
polícia ou o membro do Mi-
nistério Público poderão re-
quisitar de quaisquer órgãos 
do poder público ou de em-
presas dados e informações 
cadastrais da vítima ou de 
suspeitos de crimes como o 
tráfico de pessoas, extorsão 
mediante sequestro e envio 
de criança ao exterior para 
adoção sem o trâmite legal.

Para fins de investigação 

Foi aprovado ontem pela 
Câmara proposta que exi-
ge a divulgação da pauta do 
Plenário uma semana an-
tes. O autor do projeto (PRC 
151/12), deputado Rubens 
Bueno (PPS-PR), afirmou 
que a divulgação prévia vai 
permitir aos parlamentares 
mais tempo para ouvir as 
opiniões de suas bases elei-
torais sobre as matérias a se-
rem votadas.

Segundo o deputado, a 
divulgação da pauta com 
antecedência também vai 
dar aos cidadãos melhores 
condições de se manifestar 
sobre as matérias por meio 
dos canais de comunicação 
da Câmara. Atualmente, a 
pauta de votação é definida 
pelo presidente da Câmara, 
após consulta aos líderes.

O Plenário aprovou 
ontem o regime de  ur-
gência  para o Projeto de 
Lei 5201/13, que cria regras 
para os clubes de futebol re-
negociarem a dívida com o 
Fisco federal. Além da rene-
gociação das dívidas em ta-
xas menores, o projeto pre-
vê o rebaixamento do clube 
mau pagador.

O objetivo do regime de 
urgência é acelerar a análise 
da proposta, mas ainda não 
há data prevista para sua vo-
tação em Plenário.

Na sessão de ontem, o go-
verno inicialmente orientou 
contra o pedido de urgência, 
mas acabou liberando a ban-
cada após pressão dos pró-
prios partidos da base. O 
Psol também se manifestou 
contra a urgência da propos-
ta. Já o PT chegou a anunciar 
o voto não, mas depois mu-
dou para o voto sim.

O líder do PTB, deputa-
do Jovair Arantes (GO), dis-

As medidas aprovadas pelos deputados estão de acordo com protocolo da ONU sobre o tema

Câmara aprova combate a tráfico de pessoas
O projeto, que vai ao Senado, tem origem em propostas de CPIs que investigaram o crime nas duas Casas

criminal, o delegado ou o 
Ministério Público poderão 
requisitar às empresas de 
telecomunicações os meios 
técnicos adequados dispo-
níveis para ajudar na locali-
zação da vítima ou dos sus-
peitos de um delito em curso 
(por meio da localização de 
celular, por exemplo).

O juiz terá 12 horas para 
expedir a autorização pedida 
pelo Ministério Público ou 
pelo delegado. Se ela não for 

expedida, essas autoridades 
poderão requisitar às empre-
sas a colaboração imediata, 
comunicando ao juiz esse 
acesso.

A ideia é evitar possíveis 
demoras que poderiam im-
pedir a polícia de localizar 
com agilidade a vítima ou o 
suspeito.

Punição - A pena aumen-
ta de dois a seis anos de re-
clusão para cinco a oito anos 
e multa. Novo agravante é 

acrescentado, aumentando 
a pena pela metade se a ví-
tima tiver menos de 14 anos 
e se o crime for cometido por 
servidor público no exercício 
da função.

As medidas da proposta 
se coadunam com o Proto-
colo de Palermo, da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), referência mundial 
para o combate ao tráfico de 
seres humanos.

Segundo o relator do pro-

Pauta será 
divulgada
mais cedo

FUTEBOL 

O projeto prevê o rebaixamento do clube mau pagador

Urgência para projeto que renegocia dívidas de clubes

se que  a proposta poderá 
reativar cerca de 750 clubes 
menores que hoje não fun-
cionam devido à péssima si-
tuação financeira.

Ao liberar o voto dos 
partidos governistas, o vi-
ce-líder do governo deputa-
do Hugo Leal (Pros-RJ) res-
saltou que o Executivo não 
é contra os clubes, mas foi 
surpreendido pelo pedido de 

urgência. “Não disse que o 
governo é contra o projeto. 
Estamos nos esforçando para 
que o texto seja de consenso. 
Apenas fomos surpreendidos 
por esta urgência.”

Proforte - Conhecido 
como Proforte ou Lei de 
Responsabilidade Fiscal do 
Esporte, o projeto que rene-
gocia a dívida dos clubes foi 
aprovado por uma comissão 

jeto, todas as sugestões na 
comissão foram acolhidas 
e formam um importante 
avanço no combate a esse 
crime. “O tráfico de pessoas 
é o terceiro maior no mun-
do, perdendo apenas para o 
tráfico de drogas e de armas, 
movimentando bilhões todo 
ano”, lamentou o deputado.

Adoção - Quanto à ado-
ção no Brasil, o substitutivo 
permite que ela ocorra por 
candidato domiciliado no 
País e não cadastrado pre-
viamente quando formula-
da por pessoa indicada pelos 
pais de criança maior de três 
anos com a qual esta mante-
nha vínculos de afinidade e 
afetividade.

Outro tema tratado pelo 
projeto é o trabalho de crian-
ças e adolescentes, que passa 
a ser proibido para menores 
de 16 anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 
anos. Atualmente, a proibi-
ção recai para menores de 14 
anos com a mesma exceção.

especial em maio do ano pas-
sado, na forma de um subs-
titutivo do deputado Otavio 
Leite (PSDB-RJ).

O texto descarta qualquer 
anistia ou perdão dos débitos 
dos clubes. Está prevista, no 
entanto, a unificação de to-
das as dívidas – com INSS, 
Imposto de Renda, FGTS e 
as referentes à Timemania 
– em um montante único.

 “Não tem anistia nem 
remissão de dívida. O poder 
público vai receber cerca de 
R$ 140 milhões ao ano, in-
cluídos todos os clubes”, 
afirmou Leite, na ocasião 
em que o texto foi aprova-
do na comissão. As dívidas 
dos clubes serão parceladas 
em até 300 vezes e corrigidas 
pela Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP).

Para terem direito ao 
parcelamento, as entidades 
esportivas deverão adotar 
critérios padronizados de 
demonstração contábeis.

O projeto permite ações 
para evitar demoras 
para localizar a vítima 
ou o suspeito
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O Plenário não chegou a 
um acordo ontem sobre o pe-
dido de criação de uma co-
missão externa para verificar 
as condições em que ocorreu 
a prisão do prefeito de Ca-
racas (Venezuela),  Antonio 
Ledezma. Na sessão, vários 
partidos obstruíram a vo-
tação, e o quórum mínimo 
para sua validação (257 vo-

O Plenário aprovou uma 
moção de apoio à interven-
ção militar na Líbia, com 
aprovação da ONU, a fim de 
conter as ações do Estado Is-
lâmico naquele país. A mo-
ção foi proposta pelo depu-
tado Andre Moura (SE), líder 
do PSC, que pediu seu enca-
minhamento à Presidência 
da República, ao Ministério 
das Relações Exteriores e ao 
Escritório Central da ONU 
em Nova York.

O Estado Islâmico é um 
grupo extremista que atua 
principalmente na Síria, no 
Iraque e na Líbia. Neste país, 
o grupo degolou, em 15 de 
fevereiro, 21 cristãos coptas 
egípcios, provocando reação 
imediata do Egito, que bom-
bardeou alvos do grupo e pe-
diu ao Conselho de Seguran-
ça da ONU a aprovação de 
intervenção militar na Líbia.

Desde a queda do ditador 
Muamar Kadafi, em 2011, 
dois principais grupos rivais 
tentam consolidar seu po-
der na Líbia, deixando mui-
tas regiões sem controle. As 
áreas-chave de presença do 
Estado Islâmico são o leste 
da Síria e os vales dos rios 
Tigre e Eufrates, nesse país 
e no Iraque. O grupo con-
trola recursos importantes, 
como campos petrolíferos e 
rotas comerciais.

Barbáries - Para Andre 
Moura, soluções pacíficas 
sempre são o melhor cami-
nho, mas, diante da violência 
praticada pelo Estado Islâ-
mico, o Brasil precisa apoiar 
a coalizão internacional 
que será formada para atu-
ar contra o grupo extremis-
ta. “Infelizmente, até agora, 
o Brasil, representado pelo 
Poder Executivo, não se ma-
nifestou sobre o assunto aos 
chefes de Estados dos res-
pectivos países envolvidos. 
Nenhuma tomada de posição 
firme, o que nos deixa pro-
fundamente preocupados, 
pois somos um País com 
mais de 80% da população 
cristã, mais de 160 milhões 
de pessoas que professam a 
mesma fé”, disse o deputado.

Segundo Moura, somen-
te no Iraque, no ano passa-
do o grupo foi responsável 
pela morte de mais de 4,3 
mil civis.

Intervenção 
militar 
na Líbia 
recebe apoio

O Plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou, na 
quarta-feira, uma moção de 
repúdio à atuação do gover-
no da Venezuela “por que-
bra do princípio democráti-
co, com ofensa às liberdades 
individuais e ao devido pro-
cesso legal”.

Proposta pelo líder da 
Minoria, deputado Bruno 
Araújo (PSDB-PE), a moção 
cita, entre os fatos consi-
derados violações do prin-
cípio democrático, a prisão 
de oposicionistas políticos, 
como Leopoldo López, em 
fevereiro de 2014, o confis-
co de bens privados, a per-
seguição a jornalistas e a 
censura à imprensa.

“Nos últimos dias, a mí-
dia divulgou amplamente a 
prisão do prefeito de Cara-
cas, Antonio Ledezma, que, 
além de ter sido realizada 
de modo arbitrária pelas 
autoridades venezuelanas, 
conta ainda com rumores 
de tortura contra o oposi-
cionista”, afirmou.

Bruno Araújo argu-
mentou que o Protocolo 
de Ushuaia estabelece, no 
âmbito do Mercosul, que “a 
plena vigência das institui-
ções democráticas é condi-
ção essencial para o desen-
volvimento dos processos 
de integração entre os Es-
tados partes”.

Polêmica - A moção de re-
púdio causou polêmica em 
Plenário. O deputado Padre 
João (PT-MG) disse que o Le-
gislativo não deve interferir 
em atos de países vizinhos. 
“Não nos cabe ingerência em 
relação ao governo da Ve-
nezuela”, disse. Ele acusou 
PSDB e DEM de golpismo. 

“Estes que estão apoiando 
a moção vêm querendo ferir 
a nossa democracia em um 
terceiro turno, falando em 
impeachment”, criticou.

No entanto, o líder do 
DEM, deputado Mendonça 
Filho (PE) considerou que o 
governo brasileiro se omitiu, 
ao emitir uma “nota fofa” 
sobre a questão. “O Parla-
mento não pode ficar passi-

“É um ato de soberania de 
grandeza, avisando ao mun-
do que a Câmara dos Depu-
tados não aceita a burla do 
Estado de Direito na Vene-
zuela”, defendeu Araújo.

O vice-líder do governo 
deputado Hugo Leal (Pros-
-RJ) criticou a “discussão 
panfletária” e disse que a 
diplomacia brasileira não 
se omitiu.

vo assistindo a esses fatos. A 
prisão do prefeito de Caracas 
chocou o mundo. Ontem, as 
forças de segurança de Ma-
duro mataram uma criança 
de 14 anos”, disse.

Apenas PCdoB e Psol 
apoiaram o PT. Bruno Araú-
jo ironizou o isolamento go-
vernista. “Não deveríamos 
nos chamar minoria, mas 
maioria”, comentou o líder. 

Câmara aprova moção de repúdio 
contra o governo da Venezuela 
Iniciativa foi contestada por PT, PCdoB e Psol, que alegaram ingerência no país vizinho

Requerimento sobre comissão externa não é votado

Deputado Mendonça Filho (PE), líder do DEM Deputado Padre João (PT-MG)

 Luis Macedo Gustavo Lima

tantes) não foi obtido.
Estava em votação no-

minal um pedido de reti-
rada de pauta do regime de 
urgência para o requeri-
mento do deputado Rubens 
Bueno (PPS-PR), que pede a 
criação da comissão.

Pelo menos mais dois re-
querimentos em tramitação 
na Câmara pedem a criação 

de comissão externa para ve-
rificar a situação da Venezue-
la. O deputado Osmar Terra 
(PMDB-RS), autor de um dos 
pedidos, questiona as conse-
quências que esses episódios 
podem ter nas relações entre 
aquele país e o Brasil.

Raul Jungmann (PPS-
-PE) e mais cinco parlamen-
tares já protocolaram um 

projeto de lei (PL 464/15) 
para suspender o protocolo 
de adesão da Venezuela ao 
Mercosul, por rompimen-
to do Protocolo de Ushuaia 
sobre Compromisso Demo-
crático.  “O governo Madu-
ro simplesmente está par-
tindo para esmagar ou dar 
continuidade ao esmaga-
mento da oposição”.

“O Parlamento não pode ficar passivo 
assistindo a esses fatos. A prisão do prefeito 

de Caracas chocou o mundo. Na terça-feira, 
as forças de segurança de Maduro mataram 

uma criança de 14 anos.”

“Não nos cabe ingerência em relação ao 
governo da Venezuela. Estes que estão 
apoiando a moção vêm querendo ferir a 
nossa democracia em um terceiro turno, 
falando em impeachment.”
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Zeca Ribeiro

Gilberto Nascimento

A bancada feminina vai apresentar as propostas aos presidentes da Câmara e do Senado

Várias ações devem ser tomadas em defesa da primeira infância

Bancada quer cota de 30% do Congresso para mulheres
Deputadas e senadoras também propõem o mesmo percentual dos recursos do fundo partidário a candidatas 

As bancadas femininas 
da Câmara e do Senado de-
fenderam ontem duas me-
didas prioritárias para a re-
forma política: a definição de 
uma cota de 30% das cadei-
ras no Congresso para mu-
lheres; e outra também de 
30% dos recursos do fundo 
partidário para candidatas.

O objetivo principal é au-
mentar a representatividade 
de gênero. Hoje, dos 513 de-
putados, apenas 51 são mu-
lheres; no Senado, há so-
mente 13 senadoras entre 81.

Pela proposta acordada e 
que será apresentada aos pre-
sidentes da Câmara, Eduardo 
Cunha, e do Senado, Renan 
Calheiros, a reserva de 30% 
das cadeiras já valeria para 
as próximas eleições e, a cada 
pleito, haveria um aumento 
de 5% na cota, para que em 
20 anos metade das vagas no 
Legislativo seja composta por 
mulheres. O mesmo escalo-
namento ocorreria na utiliza-
ção do fundo partidário.

A deputada Moema Gra-
macho (PT-BA), titular 
da comissão especial da re-
forma política na Câmara, 
reclamou da sub-representa-

ção feminina nesse colegia-
do. “Dos 34 titulares, apenas 
três são mulheres. Isso mos-
tra como os partidos tratam 
e vão tratar as mulheres na 
reforma política”, afirmou.

Financiamento - Flávia 
Moraes (PDT-GO) reforçou a 
necessidade de transferir ver-
bas do financiamento públi-
co para as correntes menos 
representadas da política, 
como as mulheres. “O finan-

ciamento é uma das questões 
que dificultam o acesso femi-
nino na política, pois o poder 
econômico ainda é muito do-
minado pelos homens.”

A deputada Gorete Perei-
ra (PR-CE) disse que a pouca 
visibilidade do trabalho das 
mulheres no Parlamento con-
tribui para sua baixa repre-
sentatividade. “Vamos fazer 
um esforço grande neste ano 
para as mulheres ocuparem 

mais espaços nas câmaras de 
vereadores, nas assembleias 
e no Congresso Nacional.”

Para Benedita da Silva 
(PT-RJ), a bancada feminina 
deve adotar uma estratégia 
única e mobilizar a socieda-
de para que as mulheres não 
fiquem de fora das propostas 
sobre a reforma política. “Se 
não tivermos consenso, não 
vamos conseguir avançar no 
processo”, argumentou.

Mês da mulher 
terá várias 
atividades

No dia 26 de março, as 
parlamentares participarão 
de ato público em São Paulo 
em defesa das propostas por 
uma maior representação 
feminina na política. Movi-
mentos sociais também par-
ticiparão do evento.

Outras atividades foram 
marcadas pelas bancadas fe-
mininas para comemorar o 
mês da mulher. No dia 3 de 
março, será instalada a Co-
missão Permanente Mista de 
Combate à Violência. Sessão 
solene no Senado, no dia 11,  
comemora o Dia Internacio-
nal da Mulher, com a entrega 
do Prêmio Bertha Lutz, des-
tinado a cidadãs que se des-
tacam na luta pelos direitos 
das mulheres. As deputadas 
pretendem ainda marcar 
uma comissão geral na Câ-
mara para o dia 18.

O Plenário da Câma-
ra decidiu encaminhar ao 
Senado o Projeto de Lei 
6998/13, que implementa o 
Estatuto da Primeira Infân-
cia. Os deputados rejeita-
ram na quarta-feira recurso 
do ex-deputado Guilherme 
Campos contra a aprecia-
ção conclusiva da propos-
ta, o que exigiria uma nova 
votação.

A proposta, de autoria 
do deputado Osmar Ter-
ra (PMDB-RS), foi apro-
vada em dezembro do ano 
passado por uma comissão 
especial, na forma de um 
texto substitutivo que de-
termina um conjunto de 
ações para o início da vida, 
de zero a seis anos de idade.

Entre essas ações es-
tão: ampliar a qualidade do 
atendimento, inclusive, com 
a criação de novas funções 
públicas, que cuidem do iní-
cio da vida – de modo a va-
lorizar o papel da mãe e do 
pai junto à criança –, assim 
como criar espaços públicos 

para garantir que as crian-
ças tenham locais adequados 
para se desenvolver.

“É investindo nesse iní-
cio da vida que nós vamos 
ter um maior resultado em 
todas as políticas, de educa-
ção, política social, políticas 
de desenvolvimento huma-
no”, afirmou Osmar Terra.

Licença-paternidade - O 
texto aprovado também pre-
vê a possibilidade de amplia-
ção da licença-paternidade 
por até 15 dias. A prorroga-
ção seria feita nos mesmos 
moldes da concessão da li-
cença-maternidade, de 180 
dias, ou seja, dependeria da 
adesão da empresa.

Estatuto da 1ª Infância vai ao SenadoCriada comissão para 
defender direitos de 
pessoas com deficiência

DE ZERO A SEIS ANOSNOVO óRGÃO NA CâMARA

A Mesa Diretora da Câ-
mara aprovou na quarta-fei-
ra a criação da Comissão de 
Defesa dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência. No fi-
nal da noite, a proposta foi 
aprovada pelo Plenário, e a 
comissão pode ser instalada 
quando as demais retoma-
rem as atividades. 

O colegiado será res-
ponsável por analisar, entre 
outros temas, as matérias 
atinentes às pessoas com 
deficiência; receber, avaliar 
e investigar denúncias de 
ameaça ou violação dos di-
reitos das pessoas com defi-
ciência; pesquisas e estudos 
científicos, inclusive aqueles 
que utilizem células-tronco, 
que visem melhorar as con-
dições de vida das pessoas 
com deficiência; e colabora-
ção com entidades não go-

vernamentais, nacionais e 
internacionais, que atuem 
na defesa dos direitos das 
pessoas com deficiência.

A proposta consta do pro-
jeto de Resolução 20/11, de 
Mara Gabrilli (PSDB-SP), 3ª 
secretária da Mesa, e dos ex-
-deputados Rosinha da Ade-
fal e Walter Tosta.

A eleição deles, em 2010, 
levou a Câmara a realizar al-
terações nas dependências 
da Casa para garantir a aces-
sibilidade. O texto aprovado 
é o substitutivo do deputado 
Waldir Maranhão (PP-MA), 1º 
vice-presidente.

Maranhão destacou que 
a criação do colegiado “é 
medida que se impõe como 
condição necessária à efe-
tivação do princípio cons-
titucional da dignidade da 
pessoa humana”.
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Deputados querem 
mostrar que a proposta 
não é contra os 
indígenas e nem contra 
a preservação do meio 
ambiente

Rose de Freitas considera um absurdo deixar de votar Orçamento 

A senadora Rose de Frei-
tas (PMDB-ES) será indica-
da pelo PMDB para presidir 
a Comissão Mista de Orça-
mento. Ela prevê um tra-
balho detalhista e transpa-
rente no colegiado e promete 
“passar a limpo” a situação 
econômica.

“O Orçamento não vai 
encontrar em mim uma pes-
soa para criar uma cortina de 
fumaça. Queremos discutir o 
Orçamento verdadeiramen-
te e vamos ter que traba-
lhar com a realidade do Bra-
sil, que é um país em crise e 
acautelado pelas dificulda-
des que tem”, disse.

A senadora pretende con-
vocar a base governista e a 

FOTO FOTO

Collato: debate no Conselho Montes: agilidade na votação

O deputado Valdir Colatto 
(PMDB-SC) informou ontem 
que vai convidar a bancada 
ambientalista e os indígenas 
para participar das discus-
sões da PEC 215/00, chama-
da de PEC das Terras Indíge-
nas. “Queremos trazer essa 
discussão para o Congresso e 
dar cidadania aos indígenas, 
que querem sair da miséria”, 
disse Colatto, que é um dos 
coordenadores da Frente Par-
lamentar da Agropecuária.

A afirmação de Colatto 
foi uma resposta ao ato de 
quarta-feira, promovido pela 
Frente Parlamentar Ambien-
talista, contra a proposta. O 
evento teve a participação de 
lideranças indígenas. 

A comissão especial que 
analisará a PEC deve ser ins-
talada nos próximos dias, e os 
ruralistas se organizam para, 
segundo eles, mostrar que a 
proposta não é contra os ín-
dios nem contra a preserva-
ção do meio ambiente.

Decisão final - A PEC 
transfere do Executivo para 
o Congresso a decisão final 
sobre a criação e a modifica-
ção de terras indígenas, qui-
lombolas e áreas de proteção 

ambiental. Os agropecuaris-
tas defendem que o Congres-
so ouça melhor a sociedade, 
para tomar decisões.

Uma das principais reivin-
dicações é que seja respeita-
da a data de 5 de outubro de 
1988, quando foi promulgada 
a Constituição atual, para que 
as terras indígenas daquela 
época sejam estabelecidas, 
sem a criação ou expansão 
de áreas.

“Se o índio for preservar, 
como é na Amazônia, que é o 
índio diferenciado, que não é 
integrado, tudo bem. Mas os 
do Sul, do Centro-Oeste, são 

cidadãos iguais aos outros, 
que querem  produzir, plan-
tar, ter um filho na escola, na 
universidade, e querem ser 
cidadãos, trabalhando como 
trabalham muitos indígenas 
de Santa Catarina”, ressaltou 
Colatto.

Prioridade - Composta por 
190  deputados e 11 senadores, a                                                                                
Frente Parlamentar Mista da 
Agropecuária foi relançada 
na última terça-feira. 

O novo presidente do cole-
giado, deputado Marcos Mon-
tes (PSD-MG), destacou como 
prioridade a votação da PEC  
que submete ao Congresso 

Nacional a decisão final so-
bre a demarcação das terras 
indígenas. “Com todo respei-
to aos indígenas, que querem 
conquistar as condições que 
merecem, essa questão tem 
de ser discutida dentro da Câ-
mara. É para isso que nós es-
tamos lutando e pedimos ao 
presidente [Eduardo Cunha] 
que coloque a PEC em apre-
ciação no Plenário”, afirmou 
Marcos Montes.

Investimentos - O depu-
tado disse ainda que é preci-
so dar segurança jurídica ao 
agronegócio como forma de 
atrair novos investimentos 
para o setor, responsável por 
boa parte do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional.

A regulamentação das 
cooperativas e da terceiriza-
ção da mão de obra no cam-
po também serão prioridade 
para a frente, segundo Mar-
cos Montes.

ECONOMIA

Ruralistas querem debater PEC das 
Demarcações com ambientalistas
Frente Parlamentar da Agropecuária quer trazer discussão sobre o tema para o Congresso

Senadora Rose de Freitas assume Comissão 
Mista de Orçamento e promete transparência

  DISCURSO

Adelmo Leão: projetos sociais

Adelmo Leão: 
PT precisa 
preservar 
avanços sociais

Em  seu primeiro discur-
so como deputado federal, 
Adelmo Carneiro Leão (PT-
-MG) fez um um balanço de 
sua trajetória política e so-
bre o partido ao qual é filiado 
desde 1986. 

Ao apontar as perspec-
tivas de ações do PT nos 
próximos anos, o deputado 
afirmou estar acompanhado 
de um conjunto de pessoas 
comprometidas com um pro-
jeto de sociedade. Ele apro-
veitou a ocasião para fazer 
uma avaliação do PT, defen-
dendo as conquistas obtidas 
até hoje e a necessidade de 
uma revisão na organização 
do partido. 

“O PT é originário de 
diferentes fontes: dos tra-
balhadores, da igreja, dos 
sindicatos, dos movimentos 
sociais, dos intelectuais, das 
universidades. É esse Parti-
do dos Trabalhadores que, 
com 35 anos, carece de revi-
sões, de acertos, de conser-
tos, de avanços. É o partido 
que tem sobre seus ombros 
a sua história, projetando 
para o futuro uma enorme 
responsabilidade de conti-
nuar implantando políticas 
de inclusão social de geração 
de renda”, disse. 

Leão listou cargos polí-
ticos que exerceu anterior-
mente, como o de deputado 
estadual – por seis mandatos 
-, secretário na prefeitura de 
Belo Horizonte na gestão de 
Patrus Ananias, na Secreta-
ria Geral da Presidência da 
República e na superinten-
dência regional do Incra em 
Minas Gerais.

Lembrou também de tra-
balhos realizados antes da 
vida pública, como pesquisa-
dor e professor secundarista 
e universitário, e da militân-
cia em movimentos católicos 
de base e contra a ditadura. 

oposição para um debate 
aberto na comissão, voltado 
para prioridades nacionais 
amplas. 

Ela criticou o fato de a Lei 
Orçamentária de 2015 ainda 
não ter sido votada pelo Con-
gresso. “A peça orçamentá-
ria é uma contenda política. 
Deixar de votá-la é um ab-
surdo. Temos que oferecer ao 
governo pelo menos a condi-
ção de administrar os recur-
sos que tem”, afirmou.

Este é o primeiro manda-
to de Rose de Freitas como 
senadora, após ter sido cinco  
vezes deputada federal.  Ela 
foi vice-presidente da Câma-
ra dos Deputados entre 2011 
e 2013.

 Gilberto Nascimento

Gustavo Lima

Zeca Ribeiro Gustavo Lima
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Requerimentos de 
convocação só poderão 
ser apresentados à CPI 
a partir da próxima 
segunda-feira

27 de fevereiro de 2015

O relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
da Petrobras (CPI), deputado 
Luiz Sérgio (PT-RJ), defen-
deu a convocação do ex-ge-
rente executivo de Engenha-
ria Pedro Barusco. Barusco 
é um dos delatores da Ope-
ração Lava Jato e disse à Po-
lícia Federal que o esquema 
de corrupção na estatal teria 
começado em 1997. A CPI foi 
instalada ontem com a fina-
lidade de investigar irregu-
laridades cometidas apenas 
a partir de 2005.

“Barusco, que conseguiu 
delação premiada, disse que 
muito antes do governo Lula 
já ocorriam esses delitos.  
Como está no foco da inves-
tigação, seria de bom tama-
nho que  ele [Barusco] pu-
desse explicar como se deu 
isso”, afirmou Luiz Sérgio.

Mas, para que ele seja 
interrogado, os membros 
da comissão têm de aprovar 
requerimento nesse sentido. 
Os requerimentos só pode-
rão ser apresentados à CPI a 
partir da próxima segunda-
-feira, e a reunião para votar 
esses pedidos vai ocorrer na 
próxima  quinta-feira. 

A possível convocação de 
Barusco teve o apoio do de-

Empregados da Caixa 
Econômica Federal promo-
veram ato na Câmara, na 
quarta-feira, com a presen-
ça de sindicalistas e de movi-
mentos sociais, para defen-
der que a empresa continue 
100% pública. No final de 
2014, a presidente Dilma 
Rousseff afirmou que o go-
verno estudava abrir o capi-
tal da Caixa, com a venda de 
parte das ações da empresa. 

O ato foi organizado pela 
Federação Nacional das As-
sociações de Pessoal da Cai-
xa Econômica Federal (Fe-
nae) e pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Con-
traf), com o apoio de parla-
mentares, entre eles Erika 
Kokay (PT-DF), servidora do 
banco há 30 anos, que orga-
nizou o evento.

“A defesa da Caixa 100% 

lente se lançou candida-
to no início da reunião e 
apresentou questão de or-
dem pedindo o afastamen-
to de todos os integrantes 
que receberam doações de 
campanha das empresas 
investigadas pela Operação 
Lava Jato.

O líder do Psol, Chico 
Alencar (RJ), disse que o 
afastamento desses parla-
mentares seria necessário 
para garantir a isenção da 
CPI. A questão de ordem, 
no entanto, foi negada pelo 
deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB-SP), que presidia a 
sessão naquele momento por 
ser o mais velho entre os in-
tegrantes da comissão. 

A maioria dos deputados 
presentes argumentou que 
doações legais não poderiam 
ser criminalizadas.

O próprio relator da CPI 
admitiu ter recebido doações 
de empreiteiras investigadas 
na Operação Lava Jato e ne-
gou que isso vá influir em 
seu trabalho. 

O líder do PMDB, depu-
tado Leonardo Picciani (RJ), 
afirmou que a questão de or-
dem era “uma tentativa de 
tumultuar” o início dos tra-
balhos”.

Ato repudia proposta de abertura do capital da Caixa
pública é a defesa do patri-
mônio brasileiro. A Caixa é 
a principal articuladora das 
políticas públicas que mu-
daram a história do Brasil, e 
não vamos permitir que esta 
instituição tenha seu capi-
tal aberto”, destacou Erika 
Kokay.   

Mobilização – Vice-pre-
sidente da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) Car-
mem Foro lembrou a con-
tribuição da Caixa  para a 
emancipação e autoestima 
das mulheres, titulares dos 
programas sociais do go-
verno federal que são pagos 
pela instituição. “A  abertu-
ra do capital da Caixa não é 
problema de uma categoria, 
não é problema só dos ban-
cários. Mantê-la como banco 
100% público é uma questão 
estratégica para o desenvol-
vimento social e econômico 

do País, destacou.  
O deputado Daniel Al-

meida (PCdoB-BA)  lembrou 
que a sociedade civil sempre 
apoiou a resistência dos em-
pregados da instituição con-
tra “tentativas de reduzir o 
papel da Caixa e até liquidá-
-la”. Ele  anunciou que está 
coletando assinaturas para 

a abertura da Frente Parla-
mentar em Defesa da Caixa 
100% Pública. 

Os deputados José Car-
los (PT-MA), Chico Lopes 
(PCdoB-CE), Luiz Couto 
(PT-PB) e Assis Carvalho 
(PT-PI) também participa-
ram do evento. 

“Nos últimos 12 anos, 

a Caixa cresceu, dobrou de 
tamanho. Hoje, aumentou 
mais de dez vezes o inves-
timento em habitação. No 
nosso entendimento, isso é 
a demonstração acertada de 
que a empresa tem de conti-
nuar 100%  pública”, afirmou 
Jair Pedro Ferreira, presiden-
te da Fenae.

Relator da CPI, Luiz Sérgio, e presidente, Hugo Motta, na reunião de instalação dos trabalhos

Relator de CPI quer convocar Pedro Barusco
Comissão para investigar desvio de recursos na Petrobras foi instalada ontem, em reunião marcada por polêmicas 

putado Afonso Florence (PT-
-BA). “Se há um réu confesso 
que diz que começou a prá-
tica de corrupção nos anos 

fundamental para que a in-
vestigação seja feita”.

Oposição - O deputado 
Antonio Imbassahy (PSDB-
-BA) não quis antecipar os 
requerimentos que serão 
apresentados e declarou que 
não se opõe a ampliar o pe-
ríodo de investigação, desde 
que haja provas de que ha-
via um esquema de corrup-
ção durante o mandato de 
Fernando Henrique Cardoso 
parecido com o que o Minis-
tério Público investiga atual-

mente, referente ao período 
de mandato dos presidentes 
Lula e Dilma.

“Na medida em que haja 
a comprovação de que hou-
ve uma quadrilha organiza-
da nos moldes do que houve 
no governo do PT, tem que 
retroagir”, avaliou. 

Financiamento - Na reu-
nião de instalação, o depu-
tado Hugo Motta (PMDB-
-PB) foi eleito presidente 
da CPI, concorrendo com 
Ivan Valente (Psol-SP). Va-

90, vamos apurar essa in-
formação. Se confirmada, a 
retroatividade será condição 

Deputada Erika Kokay: “defender a Caixa 100% pública é defender o patrimônio brasileiro”

Luiz Macedo

Lucio Bernardo Jr.
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As propostas, que receberam mais de 700 emendas, alteram o seguro-desemprego e a pensão por morte

Ministro defende na Câmara apoio a MPs
O ministro do Plane-

jamento, Nelson Barbosa, 
esteve ontem com o presi-
dente da Câmara, Eduardo 
Cunha, e em seguida com 
o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, para de-
fender as medidas provisó-
rias 664/14 e 665/14, que tra-
tam de direitos trabalhistas 
e previdenciários.

PINGA-FOGO

wALDEnOR PEREIRA LAMEnTA 
MORTE DE EMPRESáRIO
Waldenor Pereira (PT-BA) lamentou o 
falecimento do empresário Antônio Pereira 
de Andrade que, segundo o deputado, prestou 
relevantes serviços ao desenvolvimento 
econômico e social do município de Vitória da 
Conquista.

EDInhO BEz DESTACA nOVO 
AEROPORTO EM jAgUARUnA
 Para Edinho Bez (PMDB-SC), a inauguração 
do aeroporto Humberto Ghizzo Bortoluzzi, em 
Jaguaruna, vai melhorar a vida da população, 
além de alavancar o desenvolvimento de toda 
a região. O local tem licença para pouso e 
decolagem de aeronaves com capacidade de até 
190 passageiros.

gOMES DE MATOS LAMEnTA 
DIFICULDADE DE AVICULTORES
O Ministério da Agricultura ainda não liberou 
o milho para abastecer os pequenos produtores 
do Ceará. Raimundo Gomes de Matos (PSDB-
CE) reclamou do que considera descaso do 
governo federal, e disse que a burocracia está 
prejudicando os avicultores do estado.

CéLIO SILVEIRA CRITICA TRAnSPORTES 
nO DISTRITO FEDERAL 
Célio Silveira (PSDB-GO) criticou a gestão da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
por não tomar providências quanto à 
precariedade do transporte coletivo no Distrito 
Federal. Segundo ele, mais de um milhão 
de trabalhadores não possuem transporte 
adequado para trabalhar. 

LInCOLn PORTELA DIz qUE é URgEnTE 
REVISãO DO SISTEMA PRISIOnAL
A PEC 308, que cria a Polícia Penal, tem o apoio 
de Lincoln Portela (PR-MG). O parlamentar 
argumenta que o Brasil precisa rever o sistema 
prisional e contar com agentes penitenciários 
que tenham autoridade policial para contribuir 
com a melhoria da segurança pública.

COUTO: PT VAI LUTAR POR PUnIçãO 
DE CORRUPTOS nA PETROBRAS
Luiz Couto (PT-PB) afirmou que seu partido 
vai lutar para que as denúncias relacionadas 
à Petrobras sejam apuradas e os responsáveis 
por irregularidades sejam punidos. O 
deputado defendeu que as investigações 
cheguem ao início do esquema de corrupção 
que, segundo ele, envolveu outros governos.

J.Batista

“Estamos aqui para de-
fender as nossas propostas, 
porque entendemos que não 
há nenhum excesso [nos tex-
tos]”, disse Barbosa. As duas 
medidas alteram regras de 
concessão de benefícios a 
trabalhadores, como o segu-
ro-desemprego, o abono sa-
larial do PIS/Pasep e a pen-
são por morte. As propostas 

já receberam mais de 700 
emendas e têm sido ques-
tionadas por parlamentares 
tanto da oposição quanto da 
base do governo.

Segundo Barbosa, as 
MPs são apenas uma par-
te de um pacote de medidas 
para o ajuste fiscal tomadas 
pelo governo, que tem fo-
cado, principalmente, a re-

dução de despesas. “Todas 
essas medidas têm sido bem 
distribuídas, algumas mais 
sobre empresas, algumas de 
aperfeiçoamento de gastos 
sociais e a maior parte delas 
sobre o gasto discricionário 
da União.”

No início do ano, o go-
verno publicou decreto re-
duzindo em 33% o limite de 

gastos com despesas discri-
cionárias (não obrigatórias) 
de órgãos, secretarias e mi-
nistérios do Executivo. Ou-
tro decreto, editado nesta 
quarta-feira, bloqueia des-
pesas inscritas até 2014 em 
restos a pagar não processa-
dos dos órgãos e entidades 
da administração federal no 
valor de até R$ 142,6 bilhões.

O ministro Nelson Barbosa disse 
que não há excesso nas propostas


